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УХВАЛЕНО ЗАКОН 
У ЙІРАВІ РЕЄСТРУ 

КОМУНІСТИЧНИХ 
ДРУКАРЕНЬ 

КОНГРЕС УХВАЛИВ ЗАКОН, ЯКИЙ ЗОБОВ'ЯЗУЄ 
ПІДРИВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗГОЛОШУВАТИ УРЯ-
ДОВІ СВОЇ Д Р У К А Р Ш І Ќ У С Т А Т К У В А Н Н Я ; 
РОЗГЛЯНЕНО НИЗКУ П І Ш И Х АНТИПІДРИВНИХ 

ЗАКОНОПРОЄКТІВ 
Вашингтон. — Палата Ре-

презентантів ухвалила вчора 
і переслала президентові Ай-
зенгаверові законопроект, на 
підставі якоѓђ підривні кому-
ністнчні організації будуть 
зобов'язувані зголошувати у-
рядові всю свою „друкарську 
машинерію", отже друкарні 
і ікне устаткування, включно 
з міміогряфами, Цей законо-
проект, що вже раніше був 
ухвалений в Сенаті, зголоше-
но після тогрг яќ слідство ви-
явило, що комуністичні ячей-
ки в таких стратегічних пун-
ктах, як Ню Йорќ, Пятсбурґ 
та інші, вдержують „таємні" 
друкарні для взаємного поро-
зуміння, що утруднює урядо-
ву контролю над ними. За-
гально рчікусться, що прези-
деят Айзенгавер підпише но-
внй законопроект уже в най-
блнжчому часі.- Крім цього 
законопроекту, в Конгресі в 
ще низка інших, які мають 
на кеті облегпштн і затіснн-
тн урядову конт'ролю над ко-
муністнчною п'ятою коло-
вою.'Між іншим, уряд пред-
ложив Конгресові пропозицію 
закону, на підставі якого до-
ходження в справах підривної 

дані урядові, щоб у той спо-
сіб внключнтн довгі і зайві 
дебати. Другий закон мав би 
забезпечувати усім свідкам, 
які тепер відмовляються від 
зізнань на підставі п'ятого 
конституційного доповнення, 
гарантію безкарностн. Згада-
ве доповнення дає свідкові 
право відмовлятись від свід-
чень, якщо б ці свідчення ма-
ли бути некорисні для нього 
самого. Законна гарантія без-
карности для таких свідків 
змушувала б їх до свідчень, 
або наражувала б їх на су-
дову акцію, коли б вони бре-' 
хали. Ще інший законопро-
скт узаконнював би прокура-
туру підслухуватн телефо-
нічні розмови у таких внпад-
ках, як зрада, шпнгунство та 
подібна підривна активність. 
Досі мали на це право тіль-
ки федеральні судді. Даль-
шнй законопроект, який ще 
чекає на акцію в Конгресі 
та має сильну підтримку, пе-
редбачує встановлення кари 
смертн за шпигунство не 
тільки у воєнних, але і мир-' 
них часах. Усі ці закони є в 
Конгресі, але не мають бага-
то виглядів на їх переведен-
вя перед закінченням тепе-
рішньоі сесії, ща мало б на-комуністичної діяльности, які 

досі вів Конг'рес, були б пере- ступити "ЗІ-го липня. 
i,s"".i . ' , і.і.т , f t r ' і ' .'І З 

Идсти в агенції Стассена 
Вашингтон, уеі Представнн-

кн зорганізованого робітннц-
тва знову приступили д о 
повної співпраці з аґенцісю 
т. зв. Закордонних Операцій, 
яку очолює Г е р і л д Е . Стас-
сен. Ці робітничі представни-
кя займали важливі пости та 
виконували важливі функції 
в Плямі Маршала з а часів 
президента Трумана, але з 
приходом д е .влади презн-
дента Айзенгавера та респуб-
ліканської партії відмовля-
лнсь від співпраці з очолюва-
ною Стассеном агенцією, яка 

Пляну Маршала, мотивуючи 
це тям, що роля, яку в цій 
організації призначено пред-
ставннкам робітництва, мало-
в а ж н а Тепер співпраця знову 
налаДнусться і представники 
зорганізованого робітництва, 
зокрема Американської Феде-
рації Праці та Конгресу Ін-
дустріяльних Організацій і 
одної незалежної спілки за-
лізничників, становлять Ро-
бітничнй Дорадчий Комітет 
при Директорові Закордонних 
Операцій, а також займають 
важливі пости в закордонних 

в своєрідним продовженням представництвах цієї агенції. 

Перестерігають проти надзвичайної сесії 
Конгресу 

Вашингтон, т - ^ ж е Раніше вих колах перестерігають, щ о 
„спеціальна сесія крив в собі 
особливий риск", головно у 
виборчому році, хоч і не на-

повідомлено, що президент 
Айзенгавер, якщо б зайшла 
„нагла потреба", міг би склн-
кати цієї осене., надзвичайну 
сесію Конгресу в справі суве-
ренвости д л я Західньої Ні-
меччнни. Теперішня звнчай-
на сесія ще триває і мала б 

зивають, який це „риск". В 
кожному разі цей „риск" вн-
являс практика, бо досі, впро-
довж J65 років від часу зіб-
рання першого Конгресу, від 

закінчитися з , кінцем цього, булося 28 спепДяльних сесій, 
місяця. Проте вже тепер у 
кояґресовях і навіть уряде-1 результат. 

СЕНАТСЬКА КОМІСІЯ ПОПРАВИЛА QOCTA-
- НОВИ ЗАК0Н0ПР0СКТУ В СПРАВІ 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
та збільшував би місячне мі-Вашннґстк. — Сенатська 

фінансова комісія рішила 
вчора запропонувати низ-
ќу змін і поправок до за-
конопроскту в справі соціяль-
ного забезпечення, що його 
запропонував президент Ай-
зенгавер та який був у ж е ух -
валений в Палаті Репрезен-
таятів. Після поправок се-
натської комісії, законопро-
єкт охоплював би 6,000,000 о-
сіб більше відносно соціяль-

німум старечих, пенсій з 27.50 
дол. на 32.50 дол. для саміт-
них і з`41.30 на 48.80 д о л . для 
жонатих чи замужних оси% 
Максімум тих місячних пеіі-
сій було б збільшене з 85 н а 
108.50 дол. для самітних і 8 
127.50 на 162.50 для тих, щ о 
мають родини. Гроші на ту 
ціль мали б бути здобуті із 
збільшених вкладок на CO- д ^ впало жертвою вуличних 

ного забезпечення на старість давців. 

ціяльне забезпечення, як Ж 
боку робітників, так і працеѓ 

Сен. МекНарті продовжує погоню за комуні 
стами в оборонному промислі 

Теперішня Вашингтон. — Сен. Д ж о 
з е ф МекКарті, голова постій-
ної конгресової слідчої комі-
сії, заявив учора, щ о його 
погоня з а комуністами, що 
просякнули оборонну продук-
цію країни, ще далеко не . за -
кінчена і що комуністи ще 
далеко не вичищені з цієї ва-

нсливоі ділянки 
увага сен. МекКарті скерова-
на головно на оборонну ін-
дустрію в районі Бостону. 
Відповідаючи на запит корес-
пондентів відносно акції сен. 
Фландерса щодо сенатської 

ѓо не обходить' 

Заповідають „необмежені атомові 
можливості" 

Вашингтон. — Ген. Отѓо П. 
Вейленд, який очолює Так-
тичну Повітряну Команду, 
твердить, що в ж е ' недалекий 

для авіяціі 
Команді, пристосований або 
буде пристосований до того, 
щоб доставляти і викорнето-
вувати атомову зброю..." Ген. 
Вейленд висловлює думку, 

той час, коли авіяція з м о ж е ! Щ о к о л н б комуністи змуснлн 
користуватись атомовою збро- j Америку до інтервенції, напр. 
сю „без обмежень". У своєму 
інтерв'ю, надрукованому в 
„Ю. С. Нюз енд Ворлд Рі-
порт" з 23-го лппнл, ген. 
Вейленд м. і. твердить: „Кож-
ний тип літака, який ми ма-
смо щ Тактичній Повітряній 

в індо-кнтайській війні, то 
американська авіяція вже не 
повинна бути обмежена до 
акції в самій шматованій 
війною країні, але теж і поза 
нею, там, де є ‚джерело аґ-
ресіі". 

ПРЕМ'ЄР БУРМИ ПЕРЕДБАЧУЄ ТРЕТЮ 
СВІТОВУ ВІЙНУ 

Рангун. — Теперішнє на-
пруження між англо-амеря-
каяськнм бльоком і комуніс-
тнчннмн державами с більше, 
як було воно між трьома дер-
жавами „осі" і західнімн аль-
янтами напередодні другої 
війни, — заявив прем'єр Бур-
мн У Ну у своїй промові пе-
ред 10,000 Оурменців з наго-
ди 7 роковин ‚ Д н я мученн-
ків", коли то багато бурмен-
ських державних службови-

демонстрацій. У Ну передба-
чає, що до вибуху нової аій-
нн прийде якраз на південно-
му Сході Азії, а не 'в Европі. 
Тому він с за строгою не-
втральністю своєї країни. Він 
славив З Д А , як ту державу, 

що в двох останніх світових 
війнах врятувала світ і видав 
більйони н а безкорисну допо-
могу потребуючим народам, 
— славна також Комуністнч-
ннй Китай, де. мовляв, впср-
ше поведено боротьбу проти 
корупції і заведено еоціяльні 
реформи. У Н у вважає, що 
Захід повинен допомогти всім 
вільним народам Азії стати 
сильними, — дати їм змогу 
поставити на ноги таку зброй-
ну силу; щоб вони самі мог-
ля оборонитись на випадок 
спроби накннення їм иеба-
жаного режиму. У Н у засте-
рігся внразно, ЩО Бурма від-
кндас комуністичний режим 
для себе, але на втручається 
в справи Катаю. 

Аденауер вірить, ідо Франція ратифікує пакт 
Оборонної Спільноти 

Бонн. — Канцлер Захід-
яьої Німеччини, Конрад Аде-
науер, у своїй промові перед 

цензури його діяльности, сен . Ьакордоюшми журналістами 
МекКарті заявив, що ‚‚це U O - ^ ^ Q ^ ^ , їй?уі що щуп, в Же-

неві вдасться давестн до за-
мнрения в Індо-Китаї, то 
Франція швидко потім ратн-
фікує західній пакт Оборон-
ної Спільноти. Інші члени то-
го пакту дізнаються швидко 
`про застереження Франції що-
до того пакту, сказав Адена-
уер, натякаючи на минуломі-
сячну пропозицію бельгійсь-
кого міністра Спаака, щоб 
відбути в цій справі інформа-

ційну нараду з представником 
Франції. Водночас Аденауер 
відкинув можливість перего-
ворюватн про якийсь ІНШИЙ 
пакт, на місце паЌту Оборон-
ної СПІЛЬНОТИ. ВІН зазначив, 
що с річчю неможливою, щоб 
такий великий нарід, як ні-
мелькни залишився на завж-
ди безборонний, отже знову 
натякнув на те, що недавно 
викликало було у Парижі ве-
лнќе обурення, я саме, що ко-
ли Франція не ратифікує пак-
ту Оборонної Сшльнотн, то 
німці створять самі собі свою 
національну армію. 

Рекордрва кількість затруднених у Західній 
Німеччині 

НОВІ ВИМОГИ 
КОМУНІСТІВ У ЖЕНЕВІ 

Н А П Е Р Е Д О Д Н І ЗАКІНЧЕННЯ ЖЕНЕВСЬКОЇ КОН-
ФЕРЕНЦП — НОВІ ТРУДНОЩІ З КОМУНІСТИЧНОЇ 
ВИНИ. — У Ч Е Т В Е Р ФРАНЦУЗЬКИЙ ПРЕМ'ЄР 
С К Л А Д Е РАДІО-ЗВІДОМЛЕННЯ ФРАНЦУЗЬКОМУ 

НАРОДОВІ 
Женева. — Як можна було 

сподіватися, комуністи, згід-
во з своєю традиційною так-
тикою' заскакування своїх 
контрагентів і всього світу, 

висунули напередодні за-
кінчення Женевської ковфе-
ренціі дві нові вимоги: 1) 
щоб у Ляосі І Камбоджі, двох 
менших державах Індо-Ки-
таю, тамошні комуністичні 
„партизани" залишились у 
визначених їм районах, із 
зброєю, поки вони зможуть 
„включитися" в нормальне 
життя країни і 2) щоб ЗДА 
дали свою гарантію на під-
писаний у Женеві договір 
про замирення в Індо-Китаї. 
Ці обидві вимоѓв несприйнят-
ливі. Комуністи вже раніше 
погодилися, що в Ляосі І 
Камбоджі нема комуністич-
них партизанів, лише с ко-
муністпчні військові' частини, 
які вдерлися туди з В'єтнаму 
і ті частини мають бути від-
кликані, а зате ті дві держа-
ви зобов'яжуться не давати 
ніяким чужим державам у 
себе військових баз ані не 
приймати від них військової 
допомоги. Ті ж нечисленні 
місцеві комуністи, які прнлу-
чились були до в'єтмінських 

погрозами чи силою, а рес-
пектуватимуть його. Те ста-
новище ЗДА займають і B V 
далі. Не вважаючи на ці но-
ві труднощі збоку комуністів, 
французький прем'єр Мен-
дес-Фравс ставиться оптнміс-
тично до внслідів підписання 
порозуміння найдалі до пів-
ночі з вівтірка на середу. Bill 
є переконаний, що в останній 
хвилині вдасться узгідннти 
найважнішу ще неполаго-
джену справу, а саме, внвхаѓ 
чення паралелі, за якою май 
би прийти поділ В'єтнаму на 
північну комуністичну частн-
ну й південну вільну. Кому-
ністн хочуть 16 паралелі, яка 
залишала б за ними порт Ту-
ран і місто Гуе, а французи 
настоюють на діво) між 17 і 
18 паралелею. Крім цього не-
ма ще згоди щодо часу, колн 
в цілому В'єтнамі мали б від-
бутнся вибори до парлямен-
ту: Франція хоче двох років, 
а комуністи дають 1 рік ча-` 
су. На всякни випадок, фрак-
цузькнй прем'єр заповів, що 
без огляду на вислід Женвв-
ськоі конференції він вн"сту-
пить в четвер 22 липня в ви-

Переговоря в справі - американських Ђаг 
і Ѓ ў Лійї наближаються до кінця 

Вашингтон. — Тут з поія-
формоваянх к о д повідомля-

Jon. , п)ѓ амернкансько-лібій-
ські переговори в справі дого-
вору, на підставі якого Аме-
рнка мала б дістати відповід-
ні бази в Лібії, наближаються 
до кінця. Американські офі-
ціяльні надії в цій справі по-
твердив приїзд молодого лі-

бійського прем'єра, Муетафи 
Бон Ѓялі ми, ЯКИЙ хотів би, 
правдоподібно, виїхати з цісї 
країни вже з готовим догово-
ром у кишені. Договір забез-
печував би З'сднненнм Д е р -
жавам довготермінове впко-
ристовування авіяційних баз 
в Лібії, включаючи цю країну 
в систему середноземноморсь-
кої оборони. 

5,000 ОСІБ ВЗЯЛО УЧАСТЬ У „С0Ю30В0-
МУ ДНІ " В ШІКАГО 

Шікаґо, Ілл. (Телеф. І. Д . ) 
— Традиційний в ж е в цьому 
місті ‚ Д е н ь Українського На-
родного Союзу" стягнув МИ-
нулої неділі рекордову кіль-
кість учасників, бо приблизно 
5,000. Імпреза, яку очолював 
довголітній головний радний 
УНС п. Тарас Шпікула, 
відбулася в городі св. Мико-
лая, а однфо з її головних ат-

ракцій був вибір „королеви 
популярности", корону якої 
дістала цього року п-на Га-
лина Г)ррошко з 221-го відді-
л у УНС. Імпрезою проводив 
п. Васильовський, а вибором 
‚‚королеви популярности" ке-
рувала п-ні Васильовська. В 
Дні взяла участь велика кіль-
кість не тільки місцевих, але 
й позамісцевнх громадян. 

Ще про конференцію для вивчення історії 
і культури СССР 

шому кварталі. Попит на ф а - цьому році було^7% звяшкн 
хових і півфахових робітнн-' тільки В " g P 1 " ^ ^"х місяцях. 

Підготова до військової бранки в Західній 
Німеччині 

Бонн. — Західньо-німецька 
комісія для справ оборони 
під керівництвом Т. Блянка, 
виготовляє новий закон про 
рекрутацію. Є в ньому м. і. 
постанова, якої досі не знало 
німецьке військове заководав-
ство, а саме, що здібний до 
військової служби юнак мо-
же старатися про звільнення 

його від неї на основі аргу-
ментів своєї совісти. Теодор 
Блянк поясняв, щ о це стосу-
ється до членів релігійних 
груп, яким релігія забороняє 
служити у війську. У Захід-
яій Німеччині постала орга-
нізація коло 80 кжаків, які 
домагаються пощяранвя- ін-
торпретаціГ формули „аргу-
ментн совісте". 

У Східній Німеччині — масові 

а л е мало з них дало бажаний 

Палата проти сенатського законопроекту 
прђ контролю цін на каву 

Вашингтон, т— Щ е в люто-1 він не має виправдання вже з 
му цього року Сенат ухвалив j тої причини, щ о не з м о ж е 
відповідний законопроект, щ о 
встановляв б и "відповідну фе -
деральну контролю цін на 
каву, які в тому часі сильно 
зростали, викликаючи за -
гальне обурення серед насе-
леяня . Тепер фермерські ліде-
рн в Палаті ^Репрезентантів 
намагаються „вбити" той за-
конопроєкт, вважаючи, щ о 

зменшити цін н а каву. Кон-
ґресмен Кліффорд Р. Говп, 
голова палатної хліборобської 
комісії, заявив, щ о він „ціл-
ковито з а низькими цінами 
на каву", проте автори і 
прихяльники ухваленого в 
Сенаті законопроекту не ви-
явили того, як можна ті ці-
ни зменшити. 

В АМЕРИЦІ 
ф Федеральний УР"Д вирішив 

знизити в раваі, а з тим і в 
платні, до 700 збирачів податку, 
з рівночасним підвищенням в 
ранзі 2,400 інших урядовців 
податкової бравжі. Ці підвн-
щеявя і ованжеяня в рангах на-
ступнлн після ‚кількамісячної 
перевірки видатности праці при-
блнзно 9,000 з усіх 64,000 подат-
кових урядовців у Цілій краигі. 

# Геролд Е. Огвесен, що зай-
мае пост адміністратора закор-
дояних операцій, дернувся літа-
ком з Европн, правдоподібно із 
авітом у справі торгівлі між 
irtffHprw світом 1 комуністич-
ннкв країнами. 

Џ Населеявн Цю Иорку зло-
в минулому році на доб-

родіині цілі понад пів більйона 
долярів — стверджує Чарлз 
Г р у ц п е р , співробітник „Ню 
Иорк Таймеў", в серії статей на 
ці теми. В цілій краіиі зложено 
4,500,000,000 доларів добровіль-
ннх пожертв на харитятивні 
цілі 

Џ Одќа з відомих канадійсь-
кнх п'ятерначок, Марія Діонна, 
залишила монастир, до якого 
вступила два місяці тому, і де 
вже склала приречення, 1 вер-
нулася додому. Завідателька 
монастиря заявила, що Марія 
Діонне покинула монастир, щоб 
‚‚рятувати своє здоров'я", але 
батьки дівчини вияснили: вона 
затужила за домом. 

б—7 ц. м. відбулась в' м. 
Тутцінґ б іля Мюнхену науко-
ва конференція, скликана 
американським І н с т и т утом 
для вивчення історії і культу-
ри СССР, на тему „Сучасне 
положення і перспективи в 
розвитку політичної, еконо-
мічної і національної проблем 
в СССР".'На конференції ви-
голошено 11 доповідей, між 
ними таких українських до-
пбвідачів: Миколи Ќовал ев-
ського: „Сільське господарст-
во і колгоспна система в 
СССР' і Олекси Юрчеяка: 
„Національна політика Крем-
л ю в Україні". Англійський 
професор Сетон-Ватсон допо-
відав На тему „Національна 
політика Кремлю в, СССР", 
про національну політику 
Москви в Білорусі доповідав 
чільний білоруський діяч Ста-
ніслав Станкевіч, грузин Кон-
стантин Канделаки говорив 
про національну політику 
Кремлю на Кавказі, поляк 
Ришард Врага започаткову-

вав цикл доповідей лекцією 
на тему „Ревізії ідеологіч-
них і теоретичних основ піс-
ля смертн Сталіна" і т. і. Ко-
ж н а доповідь мала намічено-
го опонента, після чого йшла 
дискусія^ У конференції взя-
ло участь коло 150 науков-
ців з-поміж емігранті'в і вче-
ннх Заходу , спепДялістів по-
літикн, економіки, культури 
й історії СССР. Заступлені 
були Англія, Франція, Ту-
реччина, Італія, Канада, За-
хідня Німеччина й ін, Зокре-
ма були присутні чільні фа-
хівці німці, американці н ан-
глійці. З-поміж емігрантів 
приявннми були українці, ро-
сіянн, білорусини, кавказці н 
туркестанці. Після конфе-
ренції відбулась пресова кон-
ференція д л я німецької і за-
кордонної преси. Ціллю кон-
ференції було обмінятись по-
глядама фахівців на ті зміни, 
що зайшли в різних ділянках 
життя СССР після смертн 
Сталіна. 

Берлін. — Саботажна рД-
яльність протнкомуністнчного 
підпілля в Східній Німеччині 
коштує комуністам мільйони 
долярів за втрачене фабричне 
й хліборобське добро, — 
твердить американська Ін-
формаційна служба в НІмеч-
чнні. Радіо в Гамбургу вичнс-
лило 327 актів саботажу у 
перших трьох місяцях цього 
року, при чому 73 випадки 

принесли $3,600,000 
на складах удержааяе і 
промислу. Східньо 
преса — як в усіх' 
тичних державах — 
окремих актів саботажу д о 
публічного відома, але час 
віД часу можна дізнатись про 
них з безупинних судових 
процесів та з проголошува-
них засудів, прнйвятнх на 
тайнах судах. 

Номуністичгіий Китай боїться озброєння 
Японії 

Токіо. — Комуно-китайське і на Північний Китай, м 
радіо з Пейпінгу обурюється j лише 200-тнсячн у армію, 
проти З'сдивеннх Д е р ж а в і 
Японії з а їх пакт, що промос-
тнв шлях до творення нової 
японської збройної сили. Ко-
муністн оскаржують Америку 
а тому, щ о вона дозволяючи 
японцям зброітнсь 1 допома-
гаючя їм у тому, свідомо 
„згущує міжнародну атмос-
феру" і „стоїть на перешкоді 
д о замирення в Азії". Японія, 

напавши в 1030 році 

а 
напередодні великої `агресії 
на Китай в 1937 році — н е 
більше як 280,000 вояків. 
Тепер твердять комуністи, ЩО 
З Д А змагають д о того, щоб 
поставити в Японії н а 
350-тисячну армію. Я к у 
тенську армію створили кому-
ністн в Китаї при допомозі 
СССР і для чого вони П 
вають — про це Пейпінг, 
чайно, мовчить. 

Японія не хоче бути атомовою базою для ЗДА 

В школах СССР запроваджують коедукацію 
Москва. — Від осеви цього переведена „на загальне б а 

року в усіх середніх школах, 
т. зв. десятилітках, запрова-
дять спільне навчання для 
хлопців і дівчат. Тільки в 
останній клясі десятиліток 
хлопці й дівчата будуть нав-
чатнсь окремо. Повідомляючи 
про це, офіційна агенція 
ТАСС додає, що ця реформа 

жання батьків і за фаховою 
опінїсю вчительських кол". 
Ц я реформа стосується иісь-
ких шкіл, — ТАСС не гово-
рвть нічого про школн по се-
лах. Коедукаційне навчання 
проводилось в СССР У 30-х 
pp., але з початком остан-
ньої війни його прнпнннлн. 

Проф. М. 0. Ветухів в Европі 
Н ю Иорк, — Проф. М. О. 

Ветухів, голова УВАН у З Д А , 
6-го липня ииїхяя з Ню Пор-
ку літаком д о Европн. При-
бувшн до Мюнхен^', він узяв 
активну участь в реорганіза 

Ветухів мав ряд зустрічей з 
українськими н а у к о в и м н і 
громадсько - політичними ко-
ламн в Німеччині. Від %9 до 23 
липня проф. М. Ветухів мас 
взяти участь у праці Міжна-

Засланий провідник терористів — партнер 
до розмов 

Париж. — Французький у- тії в Тунізії Габіба Вурґу ібу в 
віддаленого острова д о Пів-

Токіо. — Японський уряд 
так довго наполягав на тому, 
щоб уряд З Д А не творив у 
Японії баз для операцій ато-
МРШЋіш ця водневими бомба-
мн, що З Д А забрали свої ве-
лнкі бамбардувальнвки Б-47 
і Ф-86 з японської території 
і перенесли їх на острови Окі 
нава і Гўам. З'єднання літа-
ків Б-47 перевело недавно 
тренінґоввй лет з Сан фран-
сіско до Японії, зробивши без 
приземлення 6,700 миль і лн 

ше двічі набравши газоліни 
від „летючих цистерн". Аме-
рнканські військові кода на 
виключають, що на випадок 
війни Японія може п о с л у ж и -
ти, як посередня стація д л я 
бомбардувальників, щ о дія-
лвб з теперішніх своїх баз н а 
Тихому океан і В Японії є о-
соблввнй настрій проти вжи-
вання атомової зброї з увага 
на перші американські атомо-
ві бомби, скинені на Гірошіму 
й Нагасакі. 

В СВІТІ 

ряд перевів депортованого 
два pOKHj тому лідера ради-
кально-ваціоналістичноі пар-

ції Інституту Вивчення Історії родного Н а ^ о в о г о Конгресу 
в Культз'рн (ЖСР. Проф. М. j Геронтологів у Лондоні 

Ш Урядова реорганізаційна 
група, яку очолює ген. Марќ В. 
Кларк, заповіла перегляд „ма-
шннеріі безпеки" — Централь-
ної Розвідчої Безпеки, повідом-
лено з урядових джерел. Джая 
В. Голлістер, екзекутивний ДЯ-
ректор очолювано! код. презн-
дснтом Гувером Комісії в спра-

і вах організації екзекутявяоі лД-
I ляпки уряду, заявив, що ця ко-

иісія не дістала жадних спеці-
яльних Інформація від сен. Мек-
Карті в справі ‚‚Інфільтрації" 
Центральної Розвідчої Агенції 

, комійістами, про що він свого 4 часу натякав публічно. 

денної Франції. Сталося це 
внаслідок зростання терорнс-
тячиого а н т в французького 
руху в Тунізії і бажання 
французького уряду „мати 
під боком" Бургуїбу на внпа-
док, якщо прнЙшлося б з ним 
переговорювати про такі ре-

ф 260,000 шлеоькях німців, 
виселених зі Шлвзьку па Захід 
поляками, відбували в усіх міс-
тах і місточках свого поселення 
в Західній Німеччині протеста-
ційиі маніфестації в неділю 18 
ц. м. У Ф р а н к ф у р т і тисячі 
шлезькнх німців перевели ву-
личивй похід у народних стро-
ях. Західньо-німецький міяістср 
для всенімецькнх справ Кайзер 
заявив у своїй промові, що миру 
у світі не буде доти, поки міль-
вохя людей, прогнаних із своїх 
батьківщин, не зможуть верну-
тясь додому. 

# П о в і н ь провисовстськжх 
летючок заливав Швецію у 
зв'язку з відвідинами шведської 
воснноі фльотя у Ленінграді. 
Протестуючя проти цих відві-
двн, летючки, брошури та про-
паганднвяі однорублівки на-
світлюють дійсне обличчя СХЗ-
СР. Організаторамн цісї кампа-
нії в втікачі з балтійських країн 

форми в Тунізії, які довели б 1 націоналістичні студенти уні-
до замирення в цій країні. На-1"вРЯ,твтУЧ cud вівмнж"-
званий націоналістичний про-1 щ^ѓЦтаИшюі з вояків, 
Відняќ висловив своє велике які попали в комуністичний по-
задоволення з перенесення лов після упадку Діенбіснфу. 
його до Франції і вбачає у Страшні світлини оброслих, вя-
„.„„, , „„ її— .,,. , . , , , нужденілих і ввсохлнх до кос-
цьому заповідь перемоги сво- T^fl ^юдей появились у всій за-
іх однодумців. хідній npecL 

9 Монахи в монастирі одної 
З ІНДІЙСЬКИХ СЄКТ ВбНЛИ ІЯДІЙСЬ" 
кого поліпДянта й кількох пора-
ннли, коли вони хотіли перешу-
кати монастир, чи не скрилися 
в ньому втікачі-злочннпД. Мона-
хн були обурені, ЩО „Н6-СВЯТІ 
люди" „збезчестили святу зем-
лю" їх мояастяря. Поліція відѓ 
повіла стрілами на атаку мова' 
хів і багатьох ўбала. 

Ф Цьогорічний липень у Па-
рижі був найхододніпшй в Істо-
ріі цього міста Сонце світќло за 
весь місяць тільки 126 годин. 
Пересічна температура станова-
ла 68 ст. ФареяхаЙта 

9 1.600 французьких aoaxta 
від'їхали воєнним кораблем в 
Марселю до Тунізії для схріп-
ления французької влади. У 
Тунізії, як відомо, посалився 
знову антнфраицузькяй теро-
рнстнчний рух. 

а Два молоді німці, Конрад 
Фрідріх, 29 років, 1 Ервін Шту-
лер, 35 років, незалежно один 
від одного сконструюваля без-
моторові літаки, фрідріх підиіс-
ся на своєму літаку 1,800 стіп 1 
тоді відірвалось одно крила 
Штулер піднісся тільки на 300 
стіп але після того ного літах 
також впав на землю. Обидва 
згинули. 
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Забезпечення здоров'я 

КОНФЕРЕНЦІЯ ЃЎБЕРНА ТОРІВ 
Дивним дивом 46-та річна конференція губернаторів, 

яка радила минулого тижня в Болтон Лендівґ над чудовим 
озером Лейќ Джордж, не викликала в пресі особливого заді-
ќявлення, хоч на наради прибули представники аж з 42 
стейтів. Причиною цього явища с те, що між присутніми 
губернаторами не було доброго кандидата ва наступного 
президента. Як відомо, губернатор, що виявив у своїм стейті 
вдміністраційні спосібності та був вибираний на те саме 
становище кількома наворотами, є вже тим самим надійним 
кандидатом на президента, як в одній, так і другій голов-
ній партії. Про те говориться на губернаторських конферен-
ціях, очевидно не явно. Різні кандидатури потягають за со-
бою в партіях різні комбінації, які заважують остаточно 
при номінації кандидатів на президента, 

Такого цього року не було в такій мірі, як колись, тому 
теж репортери не мали сенсаційних вістей і не подавали 
багато про саму конференцію. Губернаторн-республіканці 
не знали, чи Айзенгавер таки дійсно не хоче знов кандн-
дуватн, а демократи клали надії ва „нову зірку", якою мав 
'би стати в 1956 році Френклнв Д. Рузвелт, мол., якщо його 
виберуть цього року восени губернатором нюйоркського 
стейту. На випадок, коли б не кандндував Айзенгавер, гу-
бернатор Дюї був би знов президентським кандидатом Еес-
публіканської партії, що для репортерів не с новістю. Зате, 
якби провалився син. б. президента, не зважаючи на „чар" 
його іменн, то демократичним кандидатом міг би стати 
„чорний кінь", за якого вважають френка Лавші, губерна-
тора стейту Огайо, добре відомого теж і американським ук-
раїицям з його дуже прихильного відношення до боротьби 
українського народу за волю і державну незалежність. Ко-
лн б Лавпгі переміг у виборах на губернатора цісї осенн ще 
п'ятим наворотом, то це був би величезний персональний 
успіх цісї мовчазливої й „загадкової людини", як його часто 
називає преса. 

Все це с тільки спекулятивна сторінка неофіційних на-
рад. Дійсно важливим і сенсаційним с одначе те, що пред-
ложив конференції губернаторів президент Айзенгавер в 
справі призначення 50 більйонів до ля рів на розбудову і до-
праву доріг впродовж наступних 10 років. Ту проблему об-
ѓоворював віце-президент Ні ќсон, бо сам президент не міг 
прибути на конференцію тому, що в тому часі брав участь 
в 'похороні свосї братової. Губернаторів запевнено урядово, 
Т^`ЗГ№ресія, Л№. Почалася рік ТОМУ, уже двревіпла свій 
верх та що б^робігся зменшується. Знов губернатори пред-
ставнли повно різних економічних недомагань у їхніх стен-
ѓгах. З цього виходило б, що с серйозні недомагання у різ-
них галузях промислу, зокрема в текстильнім та вугільнім. 
Проте загальний економічний вигляд країни надійний, як 
думати про наступні роки і брати під увагу тих 50 більйо-
нів долярів, що мали б бути призначені на розбудову та 
голіпшення шляхів. Але то ще 'Не все, бо Снлвія Ф. Портер, 
колумністка, яка пише на економічні теми, зрадила тепер` 
‚.таємницю", яку почула з першого джерела, а саме те, що 
програма Айзенгавера призначає аж 100 більйонів доля-
рів на публічні будівлі, щоб поставати господарку країни 
tea сильні основи. Наразі адміністрація „боїться" вийти з 
там плином публічно і тому представила губернаторам 
тільки справу доріг, бо це „легша" справа. Загально відоме, 
оцо дороги ніяк не задовольняють теперішніх потреб. Але 
Зіедомагають також шкільні будинки, шпиталі, канали по 
кістах, не говорячи вже про міські нетрі, для яких не по-
взшно бути місця в такій культурній та багатій країні, 
як Америка. 

Усі ці проекти будуть предложені адміністрацією но-
вому Конгресові, що зійдеться на сесію в місяці січні на-
-ступного року. Президент Айзенгавер згадав про частину 
своїх пропозицій на конференції теж і в тій цілі, щоб 
дістати від губернаторів попертя, та щоб їх запевнити, що; 
федеральні проекти не будуть в нічому нарушувати права 
стейтів щодо розбудови доріг. 

При кінці згадаємо ще й про те, що призначення 100 
більйонів на публічні будівлі, як це проектує президент, 
матиме величезний вплив на цілу господарку країни. Це 

Минулого тижня Палата 
Репрезентантів у Вашингтоні 
відкинула великою більшіс-
тю голосів законопроект про 
чабезпечення здоров'я, що 
'його зобов'язався перевести 
ген. Айзенгавер під час пе-
оедвяборчої кампанії в 1952 
ооці. Поразка законопроекту 
була великою несподіванкою, 
бо салатна комісія один тнж-
день перед тим одноголосно 
його схвалила і передала до 
кінцевого вирішення повній 
Палаті Президент Айзенга-
вер, запитаний про його по-
гляд у цій справі на пресо-
вій конференції в середу 15 
липня, вперше за часів свосї 
адміністрації, висловив одвер-
ту критику на поведінку Кон-
ґресу в переконанні, що 
Конгрес перед розпуском на 
вакації ще раз візьме цю 
справу на денний порядок. 
Відкинення з а к о н опроскту 
Палатою назвав президент 
.‚втратою для американського 
народу". 

Щоб зрозуміти, чому зако-
нопроект забезпечення здо-
ров'я провалився в Палаті, 
годиться пригадати, що сам 
Айзенгавер у часі передвн-
борчої кампанії,, назвав .‚го-
ціялізованою медициною" ін-
шу програму забезпечення 
здоров'я, ввпрацьовану за' ад-
міністрації свого демократнч-
ного попередника, презндев-
та Трумана. Та програма 
охоплювала з а б є з п еченвл 
здоров'я „від колиски до гро-
бової дошки" і була заснова-
ва на пляні теперішнього 
суспільного фінансового за-
безпечсння, відомого під наз-
вою` „сошел секюрнті". Про-
ти програми cycnLrcbHqro за-
безпечення здоров'я підняло 
завзяту агітацію Америкаќ-
ське Медичне Товариство 
якому вдалося переконати 
більшість громадянства, що 
це непотрібне. Рахуючися з 
наставленням і впливами А 
М. Товариства, през. Айзен-
гавер придумав коипроиісо-
вий плян, а саме, щоб забез-
печення здоров'я переводили 
приватні забезпеченеві ггід-
прнсмства. Одначе, щоб вони 
самі не були виставлені на 
втрати на випадок великої 
смертиоети внаслідок різних 
елементарних нещасть, новий 
з а к о нопроект п е р е дбачас 
створення центрального за-
безпеченевого федерального 
фонду, з початковим каліта-
лом з ДРЯДЦЯТЬ п'ять мільйо-
нів, в якому приватні забез-
печеневі компанії були б в 
свою чергу „від"- чи „над"-
обезпечені від можливих 
утрат. 

При голосуванні над цим 
плином в повній Палаті вия-
внлося, що його поборюють 
однаково як консервативні 
республіканці, так і посту-
пові демократи, хоч з цілком 
протилежних мотивів. Рес-
публіканці тому, що вони 
вважають саму засаду забез-
печення здоров'я за „соція-
лізовану медицину"; демо-
крати тому, що вони вимага-
ють введення програми за-
безпечення здоров'я, зголо-
шеного ще преидентом Тру-
маяом і підтримуваного обн-
двома центральними робітнн-
чими організаціями, себто 
Американською Федерацією 
Праці й Конгресом Індустрі-ілуде свого роду відповіддю на комуністичну пропаганду, 

Хіа :̀е б Америка продовжувала збросння та думала про вій-
иу теж і тому, бо інакше не ‚могла б вдержати господарської Іяльннх Організацій. Крім ,то 
рівноваги. го, демократи твердять, що 

плян адміністрації Айзенга-
вера дасть підтримку прнват-
ним забезпечеиевим компані-
ям, які вже й так накопнчн-
ли в своїх касах велетенські 
фонди, при допомозі яких во-
нн мають вплив на `еќоно-
мічну політику цісї країни. 

З нагоди шуму, який по-
став після провалу законо-
проекту для забезпечення 
здоров'я, почали фахові `знав-
ці таких ш справ застановля-
тнся над діяльністю прнват-
них забезпеч єн евих, компаній, 
закндуючн їм, що вони час-
то допускаються обману на 
своїх ќлісќѓах. Фахову стат-
тю в цій справі,, написану 
Блейком Ќпарком, помістив 
відомий журнал „Літерарі 
Дайджест" у своєму виданні 
за липень 1954 р. Автор до-
водить, що агенти деяких за-
безпеченевих підприємств обі-
цюють „золоті горн" особам, 
яких вони хочуть записати 
в члени своїх організацій, од-
наче, коли прийде хвилина, 
щоб ці обіцянки здійснити, 
тоді виявляється, що в полісі 
таких забезпеченевнх компа-
ній поміщені зручно стнлізо-
вані викрути, які уневажню-
ють як не ПОВНОТОЮ, то хоч 
частинно забезпечення за-
плати лікаря, шпитальної об-
слугн, або й виплати допомо-
гн, передбаченої на випадок 
недуги і безробіття. 

Інші фахівці звертають 
увагу на те, що впродовж ос-
танніх 25 років кількість 
компаній, що займаються за-
безпеченням здоров'я, вросла 
з 50 ва 800. Це знак, що в 
таких забезпеченнях є гго-
платннй бвзнес і тому різні 
люди так завзято підтрнму-
ють не тільки саму думку, 
яле й засаду приватного за-
безпечення здоров'я. 

Одначе, без уваги на недо-
стачі, сама ідея забезпечея-
вя здоров'я перемагає в Аме-
рнці. Під теперішню пору рі-
ля сотні мільйонів американ-
ців уже мають забезпечених 
проти майбутніх витрат на 
лікарську обслугу та витрат 
на шпиталь. Понад сімдесят 
п'ять мільйонів `осіб мають 
забезпечення на випадок о'пе-
пацій, а біля соро`к мільйонів 
мають забезпечееаня ца not 
іфнття видатків на лікаря; 
звичайно в шпиталяхі „3af 
безпечення проти віещаслнѓ 
них випадків і проти витрат 
на порятунок здоров'я це 
найшвидше зростаюча ділян-
ка забезпечеяевого бизнесу" 
— твердить один урядовець 
Конференції Забезпеченевах' 
Підприємств. 

Щодо способу таких забез-
печеиь, то вони дуже різно-
родні. Найчастіше самі під-
прнсмства, приймаючи людей 
до праці, на самому вступі 
ставлять кандидатам умову, 
що вони мусять вписатися в 
члени якоїсь забезпечеяевоі 
організації, з якою підпрнсм-
ство мас договір. Управа пзд-
присмства зсоов'яз^ться стк-` 
гати з своїх робітників чи 
працівників з а б є з п еченеві 

Москва і Пейпінґ 
Ніяка „вісь" не була ще для 

світу така ѓрізна, як вісь 
Москва-Пейлінґ. Здасться, що 
ще Ленін казав, що дорога до 
Парижу веде через Пейпінґ, 
але сам Париж, ані Лондон 
не дуже цим переймаються. 
Вони, йдучи по найлегшій лі-
иії „бажання, що є батьком 
ідеї", викували теорію, що 
названа вісь є насправді ду-
же крихка і що вона швидко 
розвалиться. А треба для 
цього тільки — твердять ав-
тори тієї теорії — тісної спів-
праці Заходу з Комуністнч-
нвм Китаєм, щоб „інфільтру-
вати" його ідеями демокра-
тнчного Заходу, втягнути його 
в своє середовище, заступити 
виробами західнього промне-
лу совєтський експортовий 
промнсл, вможливити кнтай-
ський експорт ва Захід і вза-
галі практично „співіснувати" 
з комуно-кнтайськям режн-
мом. Прихильники тієї теорії 
наводять як аргументи, всі 
можливі різниці між Москвою 
і Пейпінґом, між російським і 
китайським народами, куль-
турами, географією і експан-
сісю Росії на Далекий Схід 
коштом Китаю й амбіціями 
Китаю, врешті вказують ва 
суперництво між вельможами 
Кремлю і Пейпінґў, хто з них 
мас більші заслуги і старі 

ти науку Конфуція з росій-
ськнм православісм. Важні-
шнй с той життєвий інтерес, 
що в'яже сьогодні Москву і 
Пейпінґ, а'яже далеко сальві-
ше, як робить це спільний ін-
терес к р а ї в хрястіянської 
культури. На першому місці 
стоїть ідеологічна спільнота 
нинішньої Москви і ннніш-
вього Пейпінґў. Мао Т,се-тунґ 
чи Чу Ен-лай може в душі 
ставляться з погордою до Ма-
ленкова й інших московських 
вельмож, як новобагатченків, 
проте напевне здають 'собі 
справу, що без активно! мос-
ковської підтримки вони не 
були б прийшли в Китаї до 
влади, ані не були б всилі 
скріпити своє міжнародне 
становище з нагоди Корейсь-
кої війни, ані не могли б бу-
ли активно допомогти івдо-
китайсьхим комуністам. Мо-
же вони мріють про те, щоб 
не вони в Москви, а Москва 
в них забігала ласки й допо-
могн, проте нині і ще довго в 
будуччині джерелом мілітар-
ноі і господарськоЃ сили всіх 
комуністичних держав с і бу-
де Москва. Червоний Китай 
погребўе московської військо-
во-техвічяої. господарської і 
політичної підтримки. І в ко-
муно-російському інтересі ле^ 
жить якнайбільша сила чер-

Ревеляційне видання 
Дещо про фотоальбом ‚Любіть Україну" 

Вже в перших днях серпня 
ц. р'. появиться на книгаряя-
ному ринку фотоальбом „Лію-
біть Україну". Це перше в вас 
цього роду видання. Чим же 
воно таке замітає? Своїм змі-
стом! Книга мас три розділи, 
а то: 1-ий мас назву „По Ук-
раїні". В ньому містяться кра-
свнди, картини побуту і типи 
населення; П-нй^.З укрзїнсь-
кого мнстецгва". Тут маємо 
ілюстрації найхаракгернстнч-
нішнх виявів мистецької твор-
чости українського народу; 
Ш-ий „З української історії". 

ший стаж у світовому кому- воного Китаю, найбільшого і 
нізмі. Все угодівство англііі-
ської і частинно французької 
політики у відношенні до Ко-
муністичного Китаю базусть-
ся саме на вірі в тимчасовість 
спілки між Москвою і Пей-
пінґом. Через те теж все лег-
коваження страшної небезпе-
ки, яка грозить світові тоді, 
коли поверх 400 мільйонів 
китайців стануть людським і 
господарським р є з ер вўаром 
імперіялістнчноі війни, що П 
дві володіючі комуністичні 
кліки в Москві й Пейпінґў за 
спільним планом і спільною 
ціллю поведуть проти решти 
світу. 

Всесвітня історія вже нераз 
доказала Шо шукання пара-
лель у давньому минулому 
`не мас актуальної практичної 
вартости. Що говорити про 
злість москалів ва монголів 
з-перед сімсот років або злість 
Катерини П на непокірливий 
Китай! Нічогвктеж порівйюаа-

найповажнішого нинішнього 
совстського союзника. Тому 
СССР помагає Китаєві ін-
структорамн, генералами, ін-
женерами, машішами і всімн та його слабості в Китаї, і в 

дію в праќѓнці інших ррбТт-
ввків. 

Вез уваги на такі „групо-
ві" забезпечення, забезпече-
неві підприємства діють по-
рдиноко між такими особами, 
які не можуть бути охоплені 
груповим забезпеченням. Це 
стосується в першу чергу са-
мостійних підприсмців, фар-
мерів і їхніх робітників та 
різнородннх фахівців. 

$а обрахунком Фундації 
ІнформаціЙ про Здоров'я з 
кінцем адміністраційного ро-
ку 1953, біля половини всіх 
витрат на покриття лікував-
ня пацієнтів у шпиталях бу-
ли заплачені з забезпечене-
вих фондів, а тринадцять від 

премії при виплаті робітничої' соѓків усіх витрат на лікарів 
заплати і таким чином під-!І один відсоток коштів медн-
прнсмство забезпечує не тіль-
кн робітника, але й само себе 
від можливої втрати здоров'я 
робітника з різних причин. 
Випадки недуги передбачені 

мас рагоду їх розглянути 
або наперед розпитати про їх 

цннн походили теж з забез-
печеневнх фондів. Це вказує, 
як далеко вже спопулярнзо-
вана думка забезпечення здо-
ров'я. Тому можна надіятися, 
що програма федерального в контракті і кожен кандидат у р я д У ( ^ у^^ л а Щ Ћедо_ 

родами зброї. І довго ще до-
помагатиме, бо цілі обох 
Країн — велетенські. 

На шляху до здійснення тих 
цілей стоїть Захід, а з-поміж 
Заходу на першому місці 
З'сднйені Держави. Це спіль-
ннй ворог однаково Москви, 
як Пейпінґў. В обох тих сто-
лицах тямлять напевне, що 
ЗДА вели війну на два фрон-
ти в pp. 1МЇ-45 і ту війну ви-
грали. Зокрема Китай знає, 
що острах американців, щоб 
до війни- не вмішався СССР, 
був головною перешкодою, 
чому Вашингтон не затвердив 
пляну МекАртўра і не збом-
бардовано МанджуріІ та не 
перенесено війни на Китай-
ський сухоДіл, де згинув би 
^ом^стичний . Р$жиж. . Нема 
теж тепе{р спірних тернто-
ріяльних справ між Москво-
ю і Пейпінґом. Комуно-ки-
тайці ще занадто слабі, щоб 
могли мріяти про відібрання 
від СССР Зовнішньої Монго' 
лїї чи Північного Сибіру, Вла-
днвостоку чи Порт Артура. 
Смішно про це й говорити! 
Тому комуністичний Китай 
наставлений. ве експансію 
проти Південного Сходу Азії, 
а в дальшу чергу — проти 
Індії. Знову ж СССР зверне-
ний своїм вістрям проти евро-
Пейського Заходу, проти Ту-
реччннн, Ірану, Пакістану, 
проти Дарданельськвх про-
ток і Суезу. Ці окремі імперія-
лістичні цілі можна здобўна-
ти тільки за спільним планом, 
спільними зусиллями і при 
взаємній допомозі. Москва му-
сить шанувати Пейпінґ не 
тільки з уваги на його потен-
ціяльну силу, скриту в роз-
мірах території і числі насе-
лення. Москва вже перекона-
лась, що фактична поразка 
Америки в Кореї і франції в 
Індо-Китаї — це заслуга чер-

стачі, буде здійснена скоріше воного Китаю. Вона знас, що 
чи пізніше. проблема Комуністичного Кн-

таю с вічним предметом жур-
бн і сварок між західніми 
альянтами. Вона знас, що 
заломання комуністичного ре-
жиму в Китаю було б вели-
чезним і морально-політнч-
ним і реальво-мілітарним у-
даром для СССР, бо Китай — 
це не Ѓвіяна ані Гватемала! І 
тому в інтересі свого власно-
го самозбереження Москва 
мусить` всіма силами підтри-
муватн комуво-квтайський ре-
жим, так-само, як у свому 
власному кровному інтересі 
китайський уряд мусить ша-
нуватн совстського союзника 
й узгіднювати з ним свої дії. 

Очевидно, між' обома краї-
нами існують велечезні різ-
ННЦІ. Воші С В суспільній 
скрутурі, І в місцевій силі ко-
Муні,стНчвого режиму в СССР 

стані промисловостл о б о х 
країн і в націоналістичних 
аспірадіях москалів та ки-
таЙцІда.̂  Очевидно, що пропо-
відуваве ннві облудно Моск-
вою гасло „Азія для азіятів" 
звернеться колись проти Мос-
каи, що загарбала величезні 
простори Азії. Очевидно, що 
колись в комуністичному Ки-
таї напевне наросте дух спро-
тнву ' проти московського по-
кровхтедьства, получене з 
експлуатацісю, і що там, на 
комуно - китайському ґрунті 
візьмуть теж верх „китайські 
хітоїстн", які захочуть відір-
аати.сь від морочливої опіки 
і нестерпного диктату Москви. 
Але це все далекі майбутні 
перспективи. Покищо нема 
найменших даних.думати,, що 
союз між Москвою` і Йейпін-
ґом може послабнути, що 
„вісь", яка лучить ті дві сто-
лиці двох найбільших кому-
ністичннх держав у світі — 
заломиться. Навпаки, Женев-
ська конференція доказала, 
іцо та вісь діс вапрочуд силь-
но і гармонійно. Чу Він-лай 
поводився в Женеві, як пан 
своїх власних рішень. Але дві-
чі їздив до Женеви через Мо-
скву і в Женеві не було ні од-
ного моменту, не було навіть 
натяку ва такий момент, щоб 
між ним і Молотовим була я-
кась розбіжність думок. 

Висновок з такої ситуації 
повинен бути один: весь за-
хідній світ повинен виказати 
ту саму залізну солідарність і 
ту саму взаємну підтримку, 
ту саму єдність плянування 
і єдність дії, що її видно на 
союзі СССР з комуністичним 
Китаєм. На жаль, тоталіта-
ризм має ту перевагу над де-
мократісю, що його касарня-
на адисцнсплінованість і бру-
тальність методики діяння все 
ще засказус демократію, не-
рішучу, філософуючў#і роз'-
еднану. 

S B 

Д-р Ол. Мав‡гчах 

я с л о 
(Причинок до Історії Леапсівшиии) 

ІЊ ЬІФіЏ+фЬбФ+оофФ+ФФФФ+ФФФФФФ+ФФФФФФФ`вФФФі 

(1) 
В останніх часах появило-

п доволі багато статѓей про 
Усгпавщнну і цю появу гза-
)-лю за доказ скріплення на-
ні')го державницького стано-
Ипца 3 Лемківщинн ўкрені' 
сї`ке населення аивезено, од-
і'ак думаю, що на тому не, 
гокінчиться історія Лемків-
іцини. Нема сумніву, що на-
сгільяа. брітаяьна переселен-
t.-̀ . акція ніколи не знайде 
одобрення в майбітньому по-
Р-:дку світа і скорше чи піз-
Іише або сам украінськин на-
рід, або інші міжнародні чин-
лики направлять ту кривду 
і несправедливість, яку зроб-
.тсно Лемківщнні. Бож чи та 
праця, яку вложнли чнслеи-
иі покоління в розбудову 
країни та П націоняльного 
яЉтѓя, може змарнуватися 
завдяки хвилевій перемозі 
парварстса й нелюд я носѓи? 
Чи ті моральні сили, які гм-
твори.тися у еіпопи;: зі?згпн-
Йях кращих провідників люд-

ства, можуть загинути завдя-
ки хвилевій перемозі зброї? 
Очевидно, що ні! Надійде 
час, що українське населен-
ня Лемківщинн поверне до 
своїх споконвічних осель і 
об'едвасться 3 рештою укра-
інсьќого народу в соборній 
українській державі. Для 
осягнення цісї мети належить 
вже тепер збирати дані про 
український дорібок на тере-
ні Лемківщинн і тому я хо-
чу подати деякі спомини про 
працю українців на терені 
міста і повіту Ясло за часів 
Австрії, бо ця праця прн-
несла велику користь не 
тільки Лемкїащнні. але та-
кож і загальній українській 
справі. Але вже згори кажу: 
розказуватиму' про працю 
звичайних, сірих людей, без 
великих амбіцій, як також 
без великих можливостей ви-
слідів їхньої праці, яким од-
нак перед очима стояло доб-
ро Лемківщинн та України. 

Факти, які подам, можуть бу-
ти навіть великої ваги в ча-
сі, коли ревіндикація Лемків-
щини набере конкретного 
значення і коли наведені да-
ні можуть доповнити мате-
ріяли для згаданої ревінди-
кації. При тому здаю собі 
справу з цього, що коли я 
не подам тих фактів до ві-
дома українського загалу, то 
вони загинуть в непам'яті, 
як багато цікавих подій ги-
не в непам'яті тому, що оче-
видці, хоч мають змогу, не 
ПИШІТЬ споминів, очевидно не 
споминів без цікавого змісту, 
але вартісних, важливих спо-
минів. При тому зазначую. 
що я примушений писати про 
мого' батька бл. п. Михайла 
Марітчака, який перебував з 
ріднею понад 17 років в Яс-
лі, та який був ініціятором 
тих досягнень, що їх мали 
українці на терені міста Ясла. 

Мій батько. абсольвент 
дрогобицької гімназії, велн-
кий друг і обожатель Івана 
Франка, по закінченні універ-
ситетськнх студій на правнн-
чому факультеті Львівського 
університету, вступив до дер-
жавноі служби при Дирекції 
Скарбу і по кількох роках 
став керівником скарбового 
відділу при Старостві в Яво-

рові. До Західньої Галичини в погідні дні ва Татри, між ̀ Ярема, адвокатом д-р Сінке-
внч, син директора гімназії, 

дсммишіи J і-опою, з гар-.а вже в пізніших часах про-; 
ненькими будинками і доми-J фесором гімназії математик 

з кіНцем XIX сторіччя, а са-jќaMH, без військового гарні-j Іван Німців і Гладншовськлй 
ме завдяки практиці польоьз-

дістався мій батько завдяки 
дошкульній польській пере-
селенчій політиці в Галичині, 

кнх начальників австрінсь-
кнх урядів переносити свідо-
мих урядовців-українців до 
Західньої Галичини, раз" З' 
наміром позбутися їх зі СХІД', 
ньої Галичини, а подругеѓ'з 
наміром їхньої денаціоналіза-
ції. Бо польські керманнчТ 

Окружний суд, староство, 
гімназія, гірничий уряд та, 
очевидно, багато менших 
урядів та інституцій, які на-
ходилиЬя за часів Австрії в 
майже кожнім більшім позі-

багато, менше відпорннх Ура{ 
довців-українців, при ` певнім 
натиску, польонізувалося на 
заході Галичини. Коли отже 
мій батько, як керівник скар-
бового відділу при Старостві 
в Яворові, зайнявся громад-
ською працею та відтак був 
обраний на голову читальні 
„Просвіта" в Яворові, зараз 
же після цього одержав в 
Дирекції Скарбу у Львові, 
президентом якої був поляк 
Мора-Корнтовський, письмо 
з іуіеренесенням, спершу ДО 
Ропчиць, містечка між Тар-
новом а Ряшевои, а опісля, 
по 3 роках, до Ясла на по-
граннччі Лемківщинн. 

Ясло зробило на нас доб-
ре враження. Положене в 
підгірській ОКОЛИЦІ, З ВИДОМ 

зону, наставляло, мешканців J— всі українці. Мій батько 
до спокійного, солідного виконував в Я елі обов'язки 
життя. В Яслі мали осідок :,J начальника скарбового від-

знали добре з практики, що тЬвім осередку. Повіт Ясло 
' .сягав через Жмигород в гли-

бнну Карпат, майже аж до 
угорської границі та начис-
лював, між своїми коло 70 
громадами, 27 українських 
громад. Внаслідок згаданої 
польської переселеячої ПОЛІ-
тикн, всі важливіші уряди і 
установи7 в Яслі, за виїмком 
суду, були заступлені україн-
цями. Директором гімназії 
був знаменитий педагог Сій-
кеввч, начальником пошти 
Л. Коритовський, брат купця 
Коритовського в Калуші, на-
чальняком податкового уря-
ду Дмитро Білас, батько ві 

ділу при старостві в Яслі, з 
пізнішим ` титулом радника 
скарбу, і до того відділу був 
призначений пізніше д-р Іван 
Богдан Грицай, брат відомо-1 

го поета д-ра Остапа Грицая. 
В рафінерП нафти в Нсгло-
віцах (3 км. від Ясла) пра-
цював якийсь час перед пер-
шою світовою війною інж. 
Ќость Ќотецький, абсольвент 
Празької політехніки, який 
опісля одержав місце в рафі-
неріі нафти в Лімановій, а 
врешті в Пардубіцах на Че-
хах. В Чехії інж. Ќотецький 
опатентував свій винахід в 
предметі обробки парафіни і 
рафінерія нафти в Пардубі-
цах вибудувала для .цього 
винаходу окреме крило. В 
1923 р. інж. Ќотецький повер-
нув до Львова і тут заложнв 
фабрику свічок. В кілька літ 

ва Біласа у Львові і Трус-
домого лікаря д-ра Ростнсла- опісля запрошено Інж. Ќо-

тецького до Японії, де вико-
кавці, начальником гірничого рнстано його винахід. По по-
уряду Онншкевич, син нота- вороті з Японії, інж. Котець-
ря у Львові, одним з нотарів кий осів частинно у Львові, 

а частинно на провінції і по 
кількох роках помер. З мен-
шях урядовців-українців пе-
ребувало також кілька родин 
в Яслі. Як видно українська 
громада в Яслі мала бата- чогось цінного та гідного на 

Це портрети ;!в, репродУгедіІ 
найвндатніших постатей зша-
шої історії та українських ді-
ячів у минулому1 це історичні 
місцевості та, це, на кінець, 
найсвітліші моменти а дер-
жавно - творчих, маніфеста-
цій українськргр народу в не-
давно- - минулому. Всі ілю-
сч)аціі у числі l#5Q (а було 
пляновано тільки 600) мають` 
відповідні пояснення в тек-
стах українському і англійсь-
кому. Сама книга альбомового 
формату, друкована на най-
кращому папе`рі. В добрій оп-
раві, буде та#н„`неправду, ре-
веляційною. Е(она стане ско-
ро не тільки,'найбільше люб-
леною настод^ною книгою в 
українських до^ах в Америці, 
але й добрим "Д церекокливнм 
засобом інформації для аме-
рнканців про Україну. 

Вже кільіЦ рўзів овговорю-
вано в комісіях Українського 
Конгресового' Комітету спра-
ву видання Історії України в 
ілюстраціях. ^нЬйятрри пДсІ 
ідеї бажали видати" такў істо-
рію старого рідного краю на 
зразок Історії Англії та Істо-
рії Америки я Ілюстраціях. Це 
річ коштовна та не легка. .1 
тут нагло проявилась прнват-
на иадіятвва'`щ^) цю ідею зре-
алізувала за. Час ледве Одно-
го року. А ('в тому альбомі 
„Любіть Ўкраївў" в укреінсь-
ка історія в ілюстраціях і не 
тільки вона, аліе' н широко, 8 
великою любов'ю, представ-
лена вся українська земля з 
її чарами, багатствами та ма-
льовничістю.''' ` 

Кого не зацікавлять істог 
ричи і пай'ятќя','не тільки Кн-
сва, Львова, але й інших ук-
раїнськнх міст'̂ та містечок, в 
яких такі ще`Ў чи були? Ко-
му не буде Приємно побачити 
знані місця З' рідних сторін, 
яких у альбомі сотні ? Для ко-
го з-поміж американських ук-
раїнців може 8ути байдужним 
курс українського мистецтва 
в ілюстраціях' і нарешті курс 
українського" побуту та укра-
їнського минулого в ілюстра-
ціях? Українське око ніколи 
достаточно не, зможе наснтн-
тись тим багатством найвірні-
шігх образів і"картин з Укра-
ЇНИ. -Чц-` 

Якщо в .книзі..дехто. бданаВ; 
'би відкрятн'і деякі недостачі,' 
та навіть й, "направду, від-
крив би, то й цй' обставина не 
змогла б обезціинти чи осла-
бити могутнього вражеиая, 
яке робить ^еЙ альбом. Й6-
го ж опрацювали поза старою 
Батьківщиноќ^ поза Укра-
їною, далеко, від усяких, ма-
говнх у такій, ширині, як П 
виявляє альобм, джерел. Вв`-
даний цей альбом зусиллями 
одної молодо^ та, енергійної 
людини. Твќого видання, 
вправді, в нас ще ніколи вв 
було, але були 'спроби в тому 
напрямі, хоч'ѓ невдатні. Вона 
сягають ні більше, ні меИше 
тільки до ча^ів' великаяа ук-
раїнської духо'востн, до самого 
Тараса Шевченка. Він мріяв 
колись про щось таке, як цей 
альбом. Він. сам робив перші 
кроки в тому'напрямі, щоб в 
живописах відтворити цілу 
українську земл'ю та передати 
п майбутнім поколінням. Йо-
го наміри буійибрутально пе-
рервані ного недолею і нево-
лею. Цей альфи не може ма-
ти орнґінальних живописів, 
але мас численні репродукції 
із найцінніших з-поміж них 
та оригінальні фотознімки. 

Треба високо цінити заслу-
гу видавця, що здійснив цю 
прегарну ідею альбому та іпд-
трнматн-його запал для такої 
праці. Бо з цього запалу змо-
же вирости ще не одна його 
ініщятива дЉ ‚вндання ще 

тьох видатніцшх представнн-
ків в місцевих урядах, уста-
новах, чи підприємствах, хоч 
в масі польського і жидДвсь-
кого населення в місті зни-
кала. 

Після нашого приїзду до 
Ясла в 1897 р. батько вписав 
мене з братом Володимиром 
до гімвааії, в якій було тоді 
понад ЗО учнів українців. Та-
ке мале число виникало з 
цього, що дальші українські 
села посилали невеличку 
скількість учнів до гімназії, 
а переважаюча більшість уч-
нів походила з самого міста 
й найближчої околиці. Бать-
ко мій зараз написав до Кра-
йовеї Шкільної Ради подан-
ня з проханням призначити 
греко-католицького свящеви-
ка до гімназії, для науки ре-
лігіі після греко-кат. обря-
ду для своїх синів та для ін-
ших учнів греко-кат. обряду. 
Була велика сенсація в Яслі, 
коли за якийсь час К. Ш. Ра-
да дала згоду на це подання 

шоі культури і традиції. Вн-
давцем є д.р Михайло Во-
рецькнй. У видавничому ділі 
пе не новик. ПДе в Німеччині 
він умів вндатн-4такі корисні 
книги як „Ост""Уласа Самчу-
ка, як „Без грунту" Домонто-
w a . як ..Крутіж" Богдана 
Лепкого. Крім того видав він 
У Німеччині :Словарі англій-
сько - український та україн-
сько - англійський. У ЗДА п. 
WL Борецький видав теж при-
готований українськими педа-
гогами буквар і читанку ігід 
назвою ‚‚Мов^Рідна". Як на 
молоду людиву^то це багато. 

љЇЇ!- в н д
л ^ ^ Ф о т о а я ь б Ь к у 

-Любіть Ўкрашу" він завер-
шнгь СВІЙ д о з ? в е р і и ш 1 й ^ Г 

?нчнй шлях гарно і достойно, 
варто йому Побажати, щоб на 
Дальшому шляху він Перевн-
S І Цей рстаііній досяг у 
знді АльбомучГ С ^ ^ ^ У 

Василь Мудрий 

Вербнцького,, -пврбха Волі 
^ Г ^ И ^ Г Т Г Н ^ ^ Я Ц е ^ - к о І , села польжено-греко-кат. учнів о. Михайла го коло 20 км, від Ясла. 

3. і 



-М?ТЬЗ ЕВРОПИ 
До приїзду д-рш Аялаџсл Фіґодя 

В останньому прибув у 
`мас з Бвропн "на відвідини та 
з деякнмн справами д-р Ата-
вас Фіголь, ж(ь молода№, але 
вже відомий -1 - заслужений 
громадянин, -одна з провід-

Чввжів 1 опікун'молоді. Наша 
амврикансько-украінська за-

.злда: ‚ІГостям'раді!" у нас 
тут не тільки не втратила 
своєї сили і нктуальноотн, 
але, навпаки, `- ще тільки 
збільшилася 'в ̀ ваших ооста-, 
винах, без порівняння кра-

' щнх, ніж биді̂ які 'інші,'й 
яких живуть ' 'українці. -Але 
цьому гостеві, `д-рові Атаиа-

ІСОВІ Фіґолеві, наша спільнота 
зокрема рада, "бо приїхав він 
до нас у таких' справах, які 
лежать найближче нашому 
серцю, прнвізіщг вам вістки 
про наших братів і сестер в 
Европі та даіо'ф вам нагоду 
виявити не тільки словами, 
але й добрими'.ділами наше 
розуміння та 'нашу турботу 
деякнмн проблемами, що ма-
ють велвке знач'ення і вар-
тість в українських змаган-
нях у вільному ({віті. 

Д-р А. Фіголь говорив про 
ці проблеми Основно під час 
своїх відвідин' в Редакції 
„Свобода" та в^Головній Кав-
целяріі Українського Народ-
иого Союзу, переповідав він 
fat при нагоді своїх відвідин в 
інших наших , центральних 
‡нргвтуціях і 'коротко з'ясу-
Мв їх на недавніх зборах 
Українського ‡, о, н г ресового 
Комітету. В недалекому май-
бутньому д-р jMftwn. плянус 

Д`р Атаяас #іґохь 

представити ширше ці проб-
лени загалові нашого су-
спільства, організуючи в тій 
ціпі громадські віча та збо-
ря в поодиноких осередках 
нішого поселення. А для за-
гальиої інформації, з гарячн-
мн рекоментаціямн нашого 
гс(стя, д-ра А. Фіґоля, 1 його 
справ нашому!,' суспільству, 
друкуємо тим чаром коротке 
слово д-ра Фіґол̂ я перед Пре-
зндісю і Політичною Радою 
ЎЌКомітету в Цю Яорку, в 
дні 9-го липня, іц р. Д-р ФІ-
голь говорив: 

і Високоповажані Панове! 
"'Вітаю Президію 1 Політичну 

Р а д у Українського Конгресово-aКомітету Америки в імені 
укового Товариства ім. Шсв-

чеика в Европі, зокрема від 
.гфаііівннків його шіукового осе-
редку в Сарселі .у Франції, від 
Союзу Украінськнх Пластуніп в 
Німеччині, і від Видавництва 

‚‚Молоде Життя" в Мюнхені. 
Х о ч у тгодатн декілька інфор-

мацій про українських залн-
шенців у Німеччині й про ус-
тавовн. що в їх імені внсту-
паіо, — та прохаѓй Вас під-
доржки для їхньої діяльностн. 

Передусім хотів бя я відме-
жувати справи, для яких я рі-
шнвся приїхати сюди, від нашої 
внутрішньої політичної снту-
аціі. На мій погляд, життя ук-
раінськоі еміграції с переполі-
тизоване в тому розумінні, що 
Духова й матсріяльна енергія 
й увага провідних активних 
Шарів нашого суспільства іноді 
майже повністю зв'язані внут-
рішніми політичними розбіж-
ностями, ворогувахилмн, а то й 
безоглядним поборюванням по-
оданокнх політичних груп, те-
4ifl чн представництв. Через те 
ця енергія пропадає зовсім без-
нпслідно — іноді в марнотрав-
ний спосіб — з величезною шко-
Дою для основних елементів 
збереження нашої спільноти, 
якими були, с 1 завжди будуть: 

І виховання людини, культура 
в тому наука й мистецтва, і еко-
номіка^ Мені здасться, що в 
розпалі внутрішньс-політнчних 
пристрастей місяцями й роками 
занедбуємо, а то й винищуємо 
основу .на якій однно може вн-
рости будь-яка здорова політнч-
на дія, зокрема політична дія 
еміграційної спільноти. 

Безперечно, завданням полі-
тичноі еміграції завжди була і 
с репрезентація політичних зма-
гаяь народу; і які б не були 
складні наші внутрішні пробле-
Ми, ми мусимо завжди пряму-
ватв до координованого полі-
Тичного вияву. Але це аж ніяк 
he може бути роблене ціною 
повної атрофії, чи то цілкови-
того знищення основних діля-
нок, які творять взагалі у нас 
щойно спільноту. Зокрема, в су-
часній добі на наші плечі ае-
ликим тягарем лягло ще чи на 
історично зобов'язання продов-
жупати розвиток українського 
духа, вбиваного там, на ріДндас 
землях. 

Ц И Х кілька загальних завваг 

ЏЯ0Нф Щ Д Цр ЦВ^р g В щ? щ ш ят щ^т т `т т^9 mm 9 
УВАГА! ВІЛЛШЕНТИК, КОНН., ГАРТФОРД, ІПО БРІ-

ТЕН, КОЛЧЕСТЕР, ВУНСАКЕТ, Р. АИ., ПРОВІДЕНС 
Т і ОКОЛИЦЯ! УВАГА! 

Українська Православна Парафія ся. Петра ft Павла 
в Ві ів ішигии, 'ЖЬЙВЦ запрошує Вас на 

ВЕЛИКИЙ ПІКНІК 
В НЕДІЛЮ, 25-го ЛИПНЯ (JULY) 1954 P. 

Прекрасна гориста 1 лісиста околиця. — Дорога Bricktop 
"Road Route 14, Willlmnntic, Conn. 

Пікнік почнеться Польовою Службою Божою 10:45 ра-
но, яку відправлятимуть 3 священники. По Богослужен-
юо спільна забава — смачний буфет при добрій оркестрі. 

Вразі дощу,,— Богослуження, як і забава відбудеться 
у власнім приміщенні на 285 Pleasant S t , Willimantic, Conn. 

До ласкавої та численної участи запрошує 
" ' Церковний Комітет. 

Ѓ 

УВАГА! -% ^ГРЕНТОН, Н. ДЖ., І ОКОЛИЦЯ! 
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБОРОНИ ЧОТИРЬОХ СВОБІД ЎКРАПЛІ ^ 

І8-Н4 Відділ в Трентоні, Н. Дж. 
мас шану ‚запросити все Українське Громадянство 

`й. Трентояу й Околиці на 

В Е Л И К И Й гатнш ФЕСТИН 
.-^-: який відбудеться : 

В НЕДІЛЮ, 25-го ЛИПНЯ (JULY) 1954 P. 
НА ПЛОЩІ ^УКР. КАТ. ПАРАФІЇ СВ. ИОСАФАТА 

прм 1165 Deotz Aven Trenton, N. J. 
Початок о ѓод.,3:00 пополудні. Оркестра п. L ЙІгуна. g 

‚ВучЬет в заряді Вп. Паиь. 
В програмі різні несподіванки. - Дохід призначений на 

'будову ‚Дому Просвіти". 
Вступ для дорослих 75f. Управа 18-го ВІдд. ООЧСУ 

УВАГА! —` ИПКАҐО, ІГЕМОНД, ВОРНСАИД, 
ҐАРВЕИ І ОКОЛИЦЯ! 

ІСАтаДРАЛЙИИ СОВЙР СВ. ВОЛОДИМИРА 
В ППКАГр, ІЛЛ. 

: відсвяткус : 

ХРАМОВЕШТО - !СВ. ВОЛОДИМИРА 
в неділю, 25-го'липня 1954 р. 

ПОРЯДОК ^ В Я Т А : 
1) О годині 9:30 ранку стріча'їх Високопреосвящсннішого 

Владики TMhailff Архисписісопа ШІкаГОвСького. 
2) О годині. 10 ЛО св. Літургій; Архнсрейським чином. 
3) Після бОп)службових відправ відіжджасмо автобусами до 

Френклин Парку де в горбіЏ під назвою ДІЛОКС ПІК-
Н Ш Г Р О ^ відбудеться: СПІЛЬНИЙ ОВІД, забака з 

, рЌіні розривќові забави, програма та несподі-

Проситься'де ласкавої участи усі сусідні парафії та 
все Громадянство міста Шікаґо і Околиці. 

І Іван Медзяк,' предс парафії Проѓ. Омелян Мицик. парох 

І -а — — —in it ѓ Ї^ - І Ї - —- -т- — А ' , к 

SOUTH ANTHRAcrTE REGION — УВАГА! 

ДНЯ 2frrb ЛИПНЯ ц.р. в LAKEWOOD PARK 

УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ ДЕНЬ 
О год. 10:80 фкао АргіврЛська СЛУЖБА БОЖА, 
о год. S-Hf тй)пол. КОНЦЕРТ, о год. в-ift попол. 
ОКРУЖНІ ЗБОРИ V.C.YJL з реферйтвмв, о год. 

' - 8-ій вечора ТАНЦІ. 

вистарчить вповні для обосво-
ваняя моїх кінцевих прохань-
ниесків до хвального Пленуму. 

Переходжу до конкретних іи-
формацій і справ: 

Німеччині — в області За-
СоюзноІ Республіки — 

шд сучасну пору ие 
ШтщЩш -yiqpaftr 

щи. аг цьому числі ооаівяЯіиіа 
ВУАДК, переведеиа ІМЗ p., ви-
кадус понад 30% дітей у віці 
6 д о 14 раків; переважаюча 
бІЛЬШІСТЬ З НИХ — ЦЄ ДІЖ'рід 
0 до 9 років. `Якщо Допустимо 
можливість ще одної хвилі емі-

вового емігрдційвого аакону. то, 
в найкращому вішаджу дегли б, 
покавухв Німоччину ще три, 
MBKCHMJ'M чотири тисячі украін-
еьких людев. рещта за ніяких 
ўмов не зможе перейти занчаа-
иих еміграційїщх приписів; це 
ж Люди справжнього ^твердого 
ядра": старші віком, хворі, ія-
валіди, вепрацеадаіШ особи. В 
цьому ядрі залишиться на най-
олижчі роки понад' чотири та-
сячі української дітвори. 

Господарська коньюихтура 
Західиьо! Німеччяин -т остаи-
ньому часі дуже добра. Але ук-
раіиські залишеиці в Німечча-
ні ворястають з неї ТІЛЬКИ в ду-
Іие незначнім відсотку. Пркчи-
Ною цього ве тілжш соціяльна 
і фізична (передусім вікова) 
`структура, але теж І тернторі-
яльяе розміщення. Великі укра-
{иські скупчення лежать у Ва-
ЬарП, в підальпійськнх охолн-

Sx, як: ЛииДсгут, Деґендорф, 
октав, Шіеівоигофеи, чи ваз-: 

віть сам Мюнх'ен, — цебто на 
теренах, для "яких більший чиї 
менший, але постійний, відсоток 
безрс4ИттяЧ структУрЧіюю рисою 
їхнього господарства. Яс^о, що 
в таких умовннах украЗяці тих 
теренів тільки -вѓуже Иезначно 
можуть включитися в гбсгіодар-
ськнй процес. 

У такій економічній ситуації 
украінськнх родив в Німеччині 
особливою проблемою стає збе-
режеігнп для вашої спільноти 
згаданих вище понад чотири 
тисячі дітей. Для них веде Союз 
Українських Пластунів рік-річ-
но виховні табори, про вартість, 
1 конечність нќих перед цим фо-
румом не треба говорити. 

Я хотів би тільки а уоісю сн-
лою підкреслити, що без матері-
яльноі, 1 то дуже видатної, до-, 
помоги наших заокеанських 
братів акція пластових таборів 
у Німеччині неможлива! 

На такій убогій українській 
суспільно - економічній базі ді-
ють, поруч Наукового Товарис-
тва їм. Шевченка, такі наші 
центральні культурні ўстанови, 
як: Українська Вільна Академія 
Наук, Український Вільний Уні-
верситет враз з Інститутом За-
очного Навчання та Украінсь-
кий Технічно - Господарський 
Інститут. Науковий осередок у 
СароеЛІ — дотепер ще як цент-
раоія 'Наукового Товариства їм. 
Шевченка — виявив на мнну-
лому етапі свою діяльність між 
Іігшим рядом дуже поважних 
публікацій. Серед них на перше 
місце тр^ба поставити:'!. ПІере-
ха — „Нпрпс сучасної украТяеь-
коі літсратірвоі мови", 2. Ќу` 
бійовича — „Елпографічва кар-
та південно - західньоТ Укра-
ши" 1 8. збірна праця у внѓля-
ді тритомовоі — першої частн-
нн — „ЕнцнклопедіІ Украіяо-
зиавства". Цей остшшій твір 
дав основу для подібного аятло-
иовного пндаиия, ЩО Його реа-
лізацію — в повному розўмін-
ні значення цього діла — пе-
рейняв на себе Український На-
родний Союз. Іреба сподівати-
ся, що з кінцем цього року ма-
н^'скрипт англомовної Ейщнкло-
педіі Українознавства буде го-
товий і відданий до друку. 

Тепер праця в Сарселі — се-
ред незвичайно тяжких і мате-
ріяльно вбогих обставнн — кон-
центрусться над виготовленням 
другої частини. — гасдовоі, 
словникової — Енциклопедії 
Українознавства, що появиться 
в чотирьох томах, двадцята зо-
шятах, разом понад 1,600 сто-
рін енциклопеднчвого формату. 
Друга частина Енциклопедії У-
краіноінавства, подібно як і пер-
ша, — становить замкнене ціле: 
очевидно, вбни себе взаємно до-
повняють. Для розпорошених 
по цілому світі українців цей 
твір утвердакус духовий зв'я-
зок як науково оформлений ос-
таиній обрав рідного краю. 

На основі другої частини Ен-
циклопедіТ Українознавства під-
готовляеться у співпраці з „Ост-
европа Інститутом" в Мюнхені 
— керівником цього Інституту 
відомий нам проф. д-р Гане Кох 
— німецьке скорочене словии-
ковс виДанвя Енциклопедії Ук-
раінознавства під заголовком 
„Лсксікбн дер УкраІИЄ", об'с-
мом приблизно 800 сторін дру-
ку. Технічиу реалізацію цих 
плинів прийняло иЬ себе Вндав-
ннцтво „МОЯОДЄ життя", В ЯКО-
му. Вќ відомо, появилася перша 
частина Енциклопедії Украіно-
знавства. 

Про діяльність, вагу ft дале-
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Ню Йори, Н. Й. 
Черѓева уеаДиша і ш в р е т 

иДуиТкн" 
Ню Нори. Нодудиракй 

Fe в цілій українській грома-
в З Д А 1 аасокозаслужеиий 

(Кужеський хор ‚Думка" адаш-
Тував в неділю 18 ц, м. „фес-
ЙЙн" на прегарному просторо-
я у майдаиі в лісово - гірській 
вковицізд містечком Саффери у 
.етейті В ю Иорк, півтори годи-
нв віддалі від девтру скушмв-
пж июйоркських українців. Хоч 
ще напередодні було розмірно 
дуже мало зголошеннх до 10 
замовлених автобусів; що нід'-
Ізднлн з-під нюйоркського На-
родиого Дому, проте на „фес-
тин" з'іхалась така поверх 
1,500 осіб, — здебільше власни-
мв автамн, що заповнили всі 
парќувальні місця. Д у ж е від-
радиим явищем було те, що між 
прибулими були також деякі 
громадяни з ФкладелфіІ, Трен-
тону, Нюарку, Ейвзабету й 1н-
шнх міст. „Офіційна" частина 
фестину схоплювала ‚‚футболь-
ний меч" між „спортовими дру-
:кипами" ЛІТературно-Мкстець-
кого Ќлюбу (Шд проводом ред. 
Романа Купчинського) та хору 
‚Думка" (під проводам івж. 
Осадцн й Л. Крушельннцького). 
„Суддею", був ШЖ. Я ^ в м б с ь -
кнй. Діяв теж власний „Черво-
ѓпгй Хрест", що „рятував" „роз-
оіггях' грачів". У другій части-
яі"тісі рфідійноі програми иїд-
бувся концерт. Милою лесводі-
ванкою будо прибуття з Аллен-
тавну, ГІа., Українського Чоло-
аічого Хору Лігай Веду, коло 
S0 осіб, переважно тут народже-
внх американців українського 
роду, під проводом новоприбу-
лого дирнґента п. Дідуха. Хор, 
відспівав 6 вароднвх пісень. За-
повідачея був п. Литюк, 'а його 
син переводив дискретний до-
стрій на гармовП Хор аисту-, 

s у народніх костюмах,.а 

всіх хо-
риотіи умраівсмсом) Шоваю аво-
рушувало глядачів, що ве ща-
дили йому своїх оплесків. ОШс-
Ля виступив в монологом пера 
ЕКА днр. Иосиф Гірник, як 
Гриць Зозуля, иикхихуючи. як 
звичайно, вже самою своєю у-
характеризованою появом) саль-. 
ви сміху. Хор .Думна" відсШ-
вав теж низку народних пісень 
під орудою п. Мнкнтюка. Од-
иак вся імпреза мала ве мис-
тецькнй, а товариський харак-
тер, а згадані виступи служили 
радше аа П мистецьку прикра-
су. Люди переводили час на 
товариських гутірках І .ліквіку-
вали" ма столах під деревами. 
Частнна користала з рестора-
ну й бару та окремого украівсь-
кого буфету. Публіка була ва-
стільки задоволсиа, що ве зля-
калася захмареного неба 1 не-
ведичкого дощу, що почав па-
дати саме на початку „мечу", 
І ця стійкість публіки мабуть 
розвіяла хмари та казала небу 
вяпогодитнсь. Лита роз'іздн-
лиоь'пізнім вечором. 

Валтімор, №ђўітнц 
Третій 

ќосягле культурне та політичне 
значення цих публікацій ве до-
воднтьоя мені тут багато гово-
рити. ВСІ ми дошкульно ` відчу-
васмо, як мало про нас прав-
дивих відомостей має світ; То--
му особливим досягненням тре' 
ба важити те, що частина сві-
товвх бібліотек закупила, а для 
впливових архівів, дослідчих ік-
ститутів і семіиарійних бібліо-
тек видавництво змоб^пЗувало 
166 комплектів Енциклопедії 
Українознавства, уфуадованих 
жертводавцями. Самозрозуміло, 
що чужомовні видання ще кра-
ще виконуватимутв цю інфор-
мативну працю в нашу користь. 

Поруч видання Енциклопедії 
Українознавства, в усіх вище 
згаданих формах Видавництво 
„Молоде л о т а " почував себе 
Просто зобов'язаним тукати ще 
можливостей для врятування 
високоякісних культурних цін 
аостей,-які у формі готових ма-
нускриптіп зберігаються Я —-
іноді дуже вже слабих руках ;— 
наших культур них діячів. Щоб 
тільки для прикладу назвати 
працю Михайла Добрянського 
(я Лондоні і про украДнсьио-
польські стосўики в бігу сто-
літь — справа особливо акту' 
вдана тепер, або д-ра Зіновія 
Лиська — відомого музнколога, J нмх. дбайливішу увагу. З педа 
в якого збірна понад три тиса- ' гогічннх причин свідомо- нікого з 

ПИСЬМЕННИКИ ОРГАНІЗУЮТЬСЯ 
оті і письменники поду-

іалн про те, щоб створити свою 
рофесійну організацію, яка, 
ііж іншим, допомогла б теж у 

Врешті і письменники поду 
мали 
а 
між ІНШІЃМ, до'помогла о теж у 
популяризації їхніх творів че-
рез організування свойого влас-
вого видавництва. Недавно (в 
суботу, 19 червня ц. р.) відбу-
вись у Ню Иорку наради ініці-
ятивиоі групи організації укра-
інських цисьменииків І видав-
нццтва „Слово" і ці наради бу-
д а справжнім МАЛИМ з'їздом ук-
раіиських письменників і літе-
раторіа,у ЗДА. ПІД час тих на-
рад обговорено формальні рям-
ки для такої професійної орга-
иізаціі українських цнсьмеини-
кір у ЗДА, як теж віддано ба-
ѓато місця для порішення спра-
вя видання творів українських 
письменників І іхж популяриза-
ції. З нарад, в яких участь бра-
ЛВ такі визначні наші письмсн-
вики, ах Сагея Маланюк, То-
дось Осьмачка, Докія Гуменна, 
Василь Чаиленко, Богдан Крав-
ців, Галина Журба, Фотій Ме-
лешко, а теж ціла плеяда інших 
відомих письменників і літера-
торів, як Василь Варка, Івав 
Керницький, Юрій Днвнвч, Гри-
roplfl Ќостюк, Зосям Дончук, 
Іван Манило, Вадим Лесич, Бог-
дан Романенчук, Леонід Лиман, 
В#ќтор Приходим), Остап Тар-
навськай 1 багато інших, — вид. 
во було, що всі українські пись-
менники, як І працівники укра-
Інської культури, щиро турбУ-
ються справам^ популяризації 
творів теперішнього українсько-
го письменства. З уваги на дс-
яку загальну' байдуі^яість до 
справ вндавшщтаа. українські 
письмешшки постановили самі 
перебрати іяздіятнву в цій ДІ-
лннці. Інщіятнана група ви-
працювала повний правильник 
для праці письмеврнцького вн-
давництва „Слово" і навіть по-
чала вже свою діяльність. За 
проектом й'цьому'видавництві 
кожний автор видав свої твори 
власними засобами, користаю-
чн з фірми нидашшцтва і його 
репутаци. З маЛопо відсотку від 

майбутньому дасть підставу д а й 
ширшої видавничої праці. Хоч 
ці видавничі пллнн не мають 
фінансової бази, але вони І 
запал кількох десятків уќра 
ських письменників і треба 
рити, що вони будуть.здійс 
цим запалом і ПОСЛІДОВНОЮ пра-
цею. Згодом напевно 1 виддв-
ннцтво дістане тривалі форми 
якоїсь кооперативи із вклада-
ми і така кооператиаа може Да-
ти теж і фіиансове забезпечен-
ня декому із наших діячів куль-
тури . 

А покищо с створене середо-
внщо, яке дасть українському 
письменникові те міліс, без яко-
го він не може творити. Вже оа-
ма зустріч письменників і з 
мистцями інших ДІЛЯНОИ, ЯК 
теж ѓз громадянством, після на-
рад того ж дна була на цій ви-
соті, що зображус само мистец-
тво. Виступи таких „тузів" звй-
шоі поезії, аќ Маланюк, чи OcV-
мачка, та й виступи таких мист-
ців, як Ганна Шерей, чи Мін-
ський — цьому доказ. Є під-
ставн жити радісною надісю, 
що після гарячого літа осінній 
ссзоа зустрінуть наші ішсімви 
ннкн творчою працею зоргані-
зовані. 

Т. 

проданих книг, як теж Із різних 
(мпрез, а то й дотацій 1 збірок 
повинен постати фонд, який в - 83 Grand St, Jersey Ођѓ J, N 4-

Якщо хочете знати про славні 
діла ЎПА, про легендарних ге-
роів, Що в боях з німецькими і 
московсько - большевицькими о-
купантами вкрили себе невми-
рущою славою — купуйте во-
ву анижќу 

ПЕТРА МІРЧУКА 

УКРАЇНСЬКА 
ПОВСТАНСЬКА 

АРМІЯ 
1942 — 1952 

Книга мав 820 сторінок чіткого 
друку, багато ілюстрована ори-
гінальшіми фоторепродукціями 
1 коштўе лише $3.00. 

Замовляти: 
SVOBOUA 

чі українських народних пісень 
упорядкована 1 опрацьована а 
дбайливістю ft відданістю яю-
диип, що бачить а цьому ділі 
завершення своєї життєвої пра-
ці. Часто деклямусмо про нашу 
високу музичну культуру, але 
мало масмо документів, які ми. 
як доказ, могли б представити 
чужинцеві. 

Обмежений чає -не дозволяє 
раз вийўти дальші 'Деталі. 

Реасумуючн мої думки, про-
хаю: 

1. Піддержати морально ќа 
тсрені З'сдннеттех Держав Аме-
рики акції тих установ Ввропн, 
щр Ьс я умаидатоваиий засту-
пати. 

2. Приділити відповівў дота-
цію Союзові Українських Плас-
тунів на акцію ведення пласто-
вих таборів у Німеччині. 

3. Відмітити 80-лІття Науко-
вого Товариства ім. Шевченка 
в Европі перейняттям патрона-
ту вад кількома зошитами дру-
гоі, словияковоі частини Енцн-
клопсдіі Українознавства, щоб 
у цей спосіб підсилити ваші 
культурно-вауко"ві надбання, як 
один з основних елементів бут-
тя еміграції! 

цих учнів зокрема ве внрізия-
смо, але ми впевнені, що після 
їхньої дпдьтоі систематичної і 
наполегливої праці вад собою 
ми дочусмо ва новому музично-
му попнсі а-під рук цих тала-
новитих дітей твори музично 
складніші та майстерніше ввве-
дені, бо кожна здібність внма-
гас ще й великої праці для її 
удосконалювання. 

З учнями другого 1 третього 
року навчання ми знайомі вже 
з минулорічного музичного пс-
пнсу. Приходиться вам тут з 
прнг.мністю стпсрдптн, що ми не 
-розчарувались у наших минуло-
річннх надіях відносно цих уч-
нів. Впродовж ОСТАННЬОГО poxy 
вони зробили значний техиіч-
ний поступ. Довідусм`ося, що Іх-
ня вчителька застосувала до їх 
музичного вишколу добру нав-
чальну методу: учні відповід-
нях років навчання змагались 
оди) з одними в музичних ося-
гах, що довело до збільшення 
годин їхніх щоденних музичних 

'Стільки сказав д-р А. Фі-
ґоль на зборах УЌЌ, і ці, го-
лоішо його ківцеві побажан-
ня їідиосяться не тільки до 
УКК, але до 
громади, кожної установи, 
організації і до кожного з 
нас особисто. 

вправ і в загальному висдіді — 
-до- покращання біѓлості паль-
ців, педалізації, фразування, вн-
тояченяя почуття ритму, а на-
віть до певної Індивідуальної 
інтерпретації граного твору. Уч-
ИІ другого року навчання гра-
лн на попнсі з глибоким музич-
ним відчуттям, коли учні тре-
тього навчальиого року зверта-
ли на себе увагу гладкою та вн-

кожної нашої І кінченою грою аспаднішнх му-
зичних творів И. С. Баха, Ф. 
БурГмюллера, Ф. Шуберта, 
(Аве Марія) та М. Фомевка 
'(Вальс - Пасторале). 

Присутні покидали залю по-
пнсу з тдм почуттям задоао-
лсннд, що UOfo дас гарно про-
ведева культурна роавага. 

К)рій Баворів 

№арќ, Н. Дж' 
З хрестяш па допомогу дітям 

схмтааьиДв в ЕвроШ. 

В неділю 4 липня, відбулось 
хрещення новонародженої дн-
тния Оленя пп. Кости 1 Євгенії 
Степових. Таїнство Хрещення 
довершив парох Української 
Православної Церкви в м. Ню-
арку, о. Д. Ліщишин. Для кумів 
та близьких приятелів, батьки 
дитини влаштували скромну 
перекуску, в час якої п. Гт Д. в 
короткім слові згадав присутнім 
за дітей українських скиталь-
ців, які залишились в Німеччи-
ді та інших країнах, без відпо-
нідннх засобів для існування І 
належного виховання та просив 
присутніх гостей скласти мож-
лнпнл гріш на допомогу тим ді-
Тям. Гості живо відгукнулись на 
заклик І на руки п. І`. Д. склали 
i l l . 

Зложили: по $2; Ќость Степс-
вий. Петро Яковеико, Андрій 
Купка: по %І: Григорій Дац. 
Микола Федчуи, їван Миченко. 
Людвик Мягаль, Михайло Місь-
ків. 

Гроші переслані до ЗУАДКо-
мітету. 

Жертводавцям щиросердечне 
спасибі, а п-ну Ќостю 1 Євгенії 
1 новоохрещсній Оленці бажа-
смо Многих Літ! Хай росте 1 бу-
д е здорова Оленќа, батькам на 
втіху, а українській громаді на 
славу! 

.Присутній. 

УКРАЇНСЬКА КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА СВ. ІВАНА В НЮАРКУ, Н. ДЖ. 
запрошує сердечно Вас, Вашу Рідню і Приятелів на 

РІЧНИЙ РОДИННИЙ ПІКНІК 
: :; . : що відбудеться :——:: : 

В R O Y A L G A R D E N S 990 Eas t Hazelwood Avenue, Rahway, N. J. 
(OFF UJS. HIGHWAY No. 1 TO CARTERET, N. J.) 

В Н Е Д І Л Ю , 1-го СЕРПНЯ (AUGUST) 1954 P . ^ЩШ 
Полвва Служба Божа 11 год. ранку. ^ й Я ^ 

Безпереривні тани,і. — Забави і розривќи для дітей. 
Українські перекуски. — Смачний буфет у заряді ВП. Пань Апостольської молитви, 

Союзу Українок, Марійської Дружини 
Д О Ї З Д Д А Р О М починаючи від 9:30 рано з-під Української Централі 

180 WILLIAM STRE5T, NEWARK, N. J. 
Безплатне місце на парќування. Вступ$ 1.25 

с^— 

Голоќва Управа Товариства бувших Вояків ЎПА 
Ім. ген.-хор. Т. Чупринки в ЗДА 

повідомляє, що черговий 

РІЧНИЙ З'ЇЗД 
Товариства відбудеться 

В ІІЮ ДОРКУ В ДНЯХ 4-го та 6-го ВЕРіХЗНЯ 1954 

Йзку в приміщеннях Українського Народ. Дому. 
окладна програма буде подана в пресі пізніше) 

—.k 

Д-Р МИХАЙЛО ЦЕГЕЛЬСЬКИЙ 
А К У Ш Е Р І Г І Н Е К О Л О Г 

ВЩКРИВ ЛІКАРСЬКУ КАНЦЕПЯРЮ 
при вулиці: 

1250 G R A N D C O N C O U R S E 
(corner 168th Street) 

BRONX 56, N. У. 
Ф 

Год. прийнять: Вівторок, четвер, субота: 1—З P.M. 
В іншу пору за попереднім зго-
лошенням. 

Телефон: СУргеет 3-8404 

Д-р. Мед. БОГДАН МАКАРУШКА 
ВІДКРИВ Л І К А Р С Ь К И Й О Ф І С 

при 84 (JARFIELD PLACE (betw. 5th A 6th 
BROOKLYN, 15, N. Y. 

Ave.) 

1 
h 
І! 
I l 
і 

Години прийнять: 
пон., сер., четв. і п'яти. 

від о.—8. попол. 
В інші дні після умови. 

Телефон 
HYacinth 9 1555 

5328 

Урологічні консультації (в хворобах нирок І 
сечових доріг) тільки за попередною умовою. 

Догідний доїзд з Мангетгену всіми лініями 
сабвеів IRT і ВМТ до Atlantic Ave. взгл. Pacific St., 
відтак автобусом ч.: "63—5th Ave." до Garfield PI. 

ІЃ` 



СВОБОДА, СЕР: ЕДА, 21-го ЛИПНЯ 1954 
= ДОИМ `І ' Ч. 138. 

П Р А Ц І 
Help Wanted-Alik 

ПОТРІБНО від зараз робітника 
, ва курячу фариў. 

Дуже добрі умовами, м о ж е бутв 
більша родина. По ближчі ін-
формаціі прошу голоснтись на 

адресу: 
EU BLOCK 

Windsor R. Hightstown, N. J. 

GLASS 4 WINDOW SHADE MAN 
Досвідчений. Мусить мати 

дозвіл їзди. Голоснтись: 
ALEX COHEN 

4305 B'way, New York City 

`АВТОМЕХАНІК 
Досвідчений. Стала праця. 

" Голоснтись: 
UEW WAVEMY GARAGE 

118 Waverly Ave., Bklyn 
Phone Main 5-9425 

CAKE-BAKER 
Стала праця. Побажаао 7 днів 

таж. Добра платня. Приємні 
умовний праці Голоснтись: 

Three Star Bakery 
616 Е. 180 St., Bronx 

Phone CY 8-7406 

9 ПРАЦЯ і 
HELP WANTED—FEMALE 

МЛШКЮРИСГКЛ 
Тільки досвідчена. $55 і комі-
сове. Закрито в понеділки. Ро-

бітня "air conditioned". 
Голоснтись: 

JOHN DAVID HAIRSTYLIST 
690 Central Avc , Cedarhnrst, 

Phone Cedartrarst 9-2816 

ФРИЗІЄРКА 
до всіх ділянок свого фаху. 

Повний час. Добра платня. 
Робітня Air Conditioned. 

Голоснтись: 
1429 Madbon Avenue 

(bet. 98—99th Sts) 
New York City 

МАНЖЮРИСТКА 
Досвідчена — Голоснтись 
VICTORIA BARBER SHOP 

131 W. 51st Street 
N.Y.C 

ВІСТІ З ГЕМИЛТОНУ 
Протестац)йва маніфестація 1 
віче та ЗТзд Союзу Бувших Ук-
раіясьажх Вояків Східньоі Ка-

OIL BURNER SERVICE MAN 
Повні кваліфікації в обслузі і 
ќвправќах. Тижнева платня або 
годнняова ставка. Оплата за-
лежна від кваліфікацій і доспі-
ду. Госпіталізація, забезпечея-
ня і платні вакації За зголс-
шенням тел. GI 2-5900 

FIORE BROS.JNC. 
40 LaSalle St., 

Elm Park, Staten Island 

9 П Р А Ц Я 9 
Help Wanted Male—Female 

КОСМЕТИК-КА 
з досвідом у всіх ділянках свс-
го фаху. Повний ч а с Добра 
платня. Приємні умовний пра-
щ (Вл. пляжі), голоснтись: 

Anthony's Beauty Salon 
3318 Edgemere Ave- Edgemere, 

L. I. — Phone FA 7-9511 

КОСМЕТИК-КА 
Досвідчена у всіх ділянках сво-
го фаху. Оперейтор. Повянй час, 
стала праця. Добрі години. Прн-
сМннй, "щ.ЄОП(ІІЬоцў^Ѓ сальон. 
Голос: 

LuBaa Shaw Beauty Salon 
16 Е. 54th St, N. Y. С 

e Phone PL 9-5182 

ФРИЗІЄР-КА 
1 мужчнна, 1 жінка, Оперейто-
рн досвідчені у своїм фаху. 

Також % мааікюрястка. 
Голоснтись: 

1441 B'way, Hewlett, L L 
Phone і ‡ 4-0092 

џ mm '. І. . 
v# ?чу?ідуки # 

Н я̂шуау%о- свого знайомого Оте-
фала ВАДЮК, мя були разом в 
Німеччині. Хто знав би де він 
знаходиться, або аін сам, про-
шу писати на важче подану 
адресу: 

ANTANAS US1NOS 
121 Weetchester Avenue 

White Ріалѓа, N. Y. 

КОСМЕТИЧКА 
Досвідчена у всіх ділянках сво-
го фаху. Повний або частинний 
час Добрі години, добра плат-
ня. Присмні умовнин праці. Го-
лоснтись: 

8063 Nostrand Avc, BTdyn 
Phone DE 9-9352 

COUNTER OIRL 
Experienced — to work in fully 
air conditioned Luncheonette 
Oood pay 4 good tips. Hours 
7:30 A. M. to 4:30 P. M. Apply: 
2712 — 3rd Ave. (nr. 144th S t ) 

Bronx 
Phone MO 9-8057 

COUNTER OIRL 
з досвідом у пекарні 

Стала праця. Присмні умовний 
праці. Голоснтись: 

28-08 Steinway Street 
Astoria, L. L 

Косметичка 
з досвідом у всіх ділянках сво-
го фаху. Повний або частинний 
час. Висока платня. Приємний 

"air conditioned" сальон. 
Телефонуйте : 

LO 1-1010 or VA 5-6420 
О П Е Р Е П Т О Р К И 

Досвідчені, Hemmers, Ртеааегв. 
прн жіночих блюзќах. 

Сѓала праця. 
D A L L A S M F G CO. 

6200 Hudson Av. 
West New York, Uj_l 

ДІВЧИНА ДО БУФЕТУ 
спеціяльного досвіду не внма-

гасться. Годний 4 до 12-4)1 
Голоснтись: 

456 DEKALB AVENUE 
Brooklyn 

Phone MA 2-9835 

MISCELLANEOUS 

- СТОВПИ ДО ВІШАННЯ 
БІЛЛЯ 

ш Закладаємо і направляємо. 
HUDSON COUNTY POLE CO. 

Ft of Caven Point Rd. 

КУПЎИТЕ 
В ПІДПРИЄМСТВАХ 

„‚ЩО ОГОЛОШУЮТЬСЯ 
-` В СВОБОДІ! 

CROCHET BEADERS 
HAND EMBROIDERERS 

ТАКОЖ КОНТРАКТОРИ ДО 
РОВЛЕННЯ ВЗОРІВ 

Добра платня — стала рраця. 
WA. 4-4495 

COUNTER GIRL 
Стала праця. $25 тижнево плюс 
типси. Присмні умовини праці. 
Просяться не телефонувати — 

голоснтись особисто: 
237 Е. 161 S T - BRONX 

F1NQERWAVER-MANICUR1ST 
Досвідчена у всіх ділянках сво-
го фаху. Стала праця. $55 і ко-
місове. Присмні умовини праці. 

Голоснтись 
Center Beauty Salon 
119 W. 49 S t . N.Y.C. 

Phone CO 5-8944 

Fin gerwa ver-Manicurist 
Досвідчена. Стала праця, добра 
платня. Air conditioned сальон. 
(Закрито в понеділки). Голо-
ситись: 

Irvings Hairstylist 
3440 Jerome Avc . Bronx 

Phone OL 4-6602 
САЛЬОН КРАСИ 

„МАРШКА" 
Щоденні години: 

від 9. рано до 
8. ввечір. 

318 EAST 6th ST. 
(Be t Ш A 2nd Avc) 
NEW YORK 3, N. Y. 

Telephone: 
ORamercy 5-7244 

Потрібно Кельнерок 
4 P.M. до 12 вночі. Прошу го-
лосйтись: 

HUB DINER 
278 Wastchester Av., White Plains 

Tel. WH .8-4544 

У неділю 27 червня у Гемнл-
тоні, Онт. відбулась величава 
маніфестація українців, як про-
тест проти фальшивого насвіт-
ленвя московськими чинниками 
сумної пам'ятн т. за. іїереяс-
лавського договору. Імпреза ця 
була влаштована місцевим від-
ділом КУК. Там же відбувся 
дводенний З'їзд Союзу Бувших 
Українських Вояків, учасники 
якого прийняли також діяльну 
участь у згаданій маніфестації. 

Цей ветеранський З'їзд почав-
ся напередодні, в суботу 28 
червня. У ранніх годинах у но-
возбудованій православній цер-
кві св. Володимира було від-
служеяо оо. Святославом Маґа-
лясом 1 В. Федаком Службу Во-
жу. Церква була повна вірними, 
гарно співав церковний хор. О 
г о д другій ЗТзд відкрив прнві-
тальною промовою голова Сою-
зу ген. М. Садовський, який 1 
відчитав привітання З'їздові від 
генералів українського війська 
Загродського, Крата, Смовсько-
го й Вншнівського, від екз. ди-
ректора КУК В. Кохана, від 
станиць Союзу 1-ої з Монтре-
алу, й 6-ої з Віндзору, від Сою-
зу Українських Ветеранів в Ар-
ґентині та від мейора міста Ге-
мнлтон. 

Після цього відбувся вибір 
президії З'їзду: голова — ген. 
Садовський, заступник — калі-
тан Ю. Булат 1 секретар — о. 
Святослав Маґаллс Обнявши 
провід над З'їздом, ген. Садов-
ський запросив до складу пре-
зндіі голову управи 7-ої станн-
ці хор. Аптошока й секретаря 
П ст. лейт. М. Деркача. — Зміс-
товний і вичерпний звіт про 
працю Генеральної Управи СВ-
УВ ви голосив о. Маґаляс, про 
працю 7-ої етаяяці хор. Анто-
нюк, 8-ої станнці хор. Скнбн-
иецький. Усі авітя З'їзд уважно 
вислухав і прийняв до відома 
схвальними оплесками. Делі 
слідували доповіді: „Організа-
ція українського вояцтва на чу-
жині" ген. Садовського, „Ле-
ґенда про Переяславський до-
говір" майора Ввтииського й 
.‚Міжнародний огляд політич-
них подій" кап. Булата. — У 
першій доповіді було показано, 
як українське вояцтво, опиннв-
шись на чужині, дбало зберегти 
себе 1 свою сдність, гуртуючись 
у своїх організаціях по різних 
країнах світу. Зародком цього 
був Калішськнй табір для ін-
терновааих вояків армії УНР. 
Звідси ідею цю занесено` до 
Франції, Бельгії, Чехословаччн-
нн, Румунії і навіть до далекої 
Канади. У часі німецької інва-
зії насильно припинено діяль-
ність усіх цих осередків. По 
скінченні Другої Світової Вій-

У другій доповіді майор Ви-
тинський вичерпно змалював в 
історичному і правному аспекті 
цю історичну подію, поклнку-
ючвсь на історичні незбиті фак-
тн і ; документи, якими збивав 
y d фальшиві твердження мос-
ковськоі пропаганди, що своїм 
девізом мають: „навіки разом". 

У третій доповіді кап. Булат 
подав перебіг найважливіших 
подій та посунень у світовій по-
літнці, насвітлвв ті заходи, що 
їх уживає демократичний світ 
проти тоталітарного режиму 
московського агресора, та вка-
зав наше місце в теперішній 
стадії боротьби, як також 1 в 
майбутньому неминучому зуда-
рі західнього світу з московсь-
ким Імперіялізмом. — ЦІ всі три 
доповіді учасники З'їзду й чнс-
ленні гості вислухали з вели-
кою увагою, нагороджуючн пре-
леґентів рясними оплесками, 
після чого відбувся жвавий об-
мін думок та схвалено відпо-
відну резолюцію. 

Після перерва відбулася това-
рвська вечеря, в якій взяли.у-
часть члени З'їзду, їхні родини, 
представники організацій та чи-
сленні гості. Добрим спомином 
залишиться в пам'яті багатьох 
той у товариській атмосфері та 
спільній гутірці проведений час. 

Другого дня, в неділю, по 
Службі Божій відбулося урочнс-
те посвячення капеляном 7-ої 
станиці СБУВ о. Федахом стягу 
цієї станиці (Гемилтон). 

Безпосередньо по Службі Во-
жій в обох українських церквах 
— православній і католицькій 
— сформувався численний маиі-
фестаційиий похід, на чолі яко-
го несено `понад десяток прапо-
рів 1 ветеранських стягів, за 
якими йшли колони Союзу Вув-
шах Українських Вояків І СУ-
М-у та численні ряди народу. 
Похід зупинився перед пам'ят-
ником Незнаного Каяадійсько-
го Вояка, де голова КУК п. Вой-
ко склав вінок. У кінцевому 
пункті походу, на стадіоні, вя-
голошено низку змістових пал-
кгос промов, у яких висловлено 
протест проти загарбництва 
московського Імперіллізму та 
зазіхання на свободу вільного 
ще світу. З промов три були а 
англійській і- дві в українській 
мовах, з яких одна предстанни-
ка КУК і друга ген. Садовсько-
го. На закінчення маніфестації 
відчитано в англійській мові 
представником молоді резолю-
цію протесту проти дій мосхов-
ського імперіалізму. 

По скінченню віча відбулася 
дефіляда Союзу Вояків 1 СУ' 
М-у, після чого похід було роз-
в'язано, а учасники З'їзду та 
численні гості зібралися на 
спільний обід, яѓкий ушанував 
свосю присутністю прибувший 
на З'їзд з Ню Иорку широко 
знаний серед українських вете-
ранів ген. Олександер Загрод-
ський, якого захоплено вітала 

дове виконання своїх точок. По-
ава на сцені буковинців у на-
родньому строї i s ї х містерними 
цимбалами викликала захоплн-
ві оплесхв присутніх. Оркестра, 
під диригентурою поруч. Золот-
иикова, що складалася з юна-
чок 1 юнаків, викликала не 
меаш бурхливі оплески своїм 
чудовим виконанням бадьорих 
маршових пісень. Баритон Суш-
ко, як завжди, виконанням сво-
Іх 4-ох точок чарував слухачів 
прекрасним голосом та експре-
сісю ввслову. 

У часі перерва відбулося вбн-
вання почесних (номеровавих) 
цвяхів (числом 67) до держа-
ка станичного новонабутого стя-
гу. Академію закінчено загаль-
ним співом і грою оркестри та 
піяна українського й кшіадійсь-
кого гямнів. 

Як самий ЗТзд так 1 моніфес-
тація та віче й академія — під-
креслили непохитну j волю ук-
раінськнх ветеранів і громадян-
ства боротись за ваші націо-
вальні ідеали, — за волю ft не-
залежність бути української оо-
борної демократичної держави. 

а к. 

Ділимося сумною вісткою, що вава 
Вабўна і Тета 

Найдорожча Мама, 

сл. п. Володимира Сельська 
вдова по радникові суду в Косові І Коломиї, 
зі васіаявя а Казахстану померла в Стрию а Ті ' 

МАРШ 1 Іяж. СТЕПАН ГЕНИК-БЕРЕЗОВСЬКІ, 

РОМАН, МНРОН, АДРЇЯНА — внука; 
ІРИНА ДЎБАЛО в Родввою, МАРІЯ ГОРОХОБЯНКА — 

оестрінкв. 

в BOATS FOR SALE # 

1953 — 16 ЃТі TROJAN 
RUNABOUT 

з цент, палубою. Evenrude 25— 
Н.Р. мотор з контролею. Повний 
внряд а акором. Ціна тількв 

Тая. власваха Ва 9-5669 
перед в PJM. або CO 5-7173 
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ЗБОРИ ВІДДІЛІВ УНС 
НЮ HOPS. EL И. — Управа 

Т-ва „Свобода", відд. 194, подас 
до відома всім своїм членам, 
що з огляду ва виїзд, побір 
вкладок за місяць липень від-
будеться в суботу, 24. липня, в 
год. від 12-HJ веч., під адресою 
740 Е. 9th S t Звертаємось до 
всіх тих членів, тџі ще зала-
гають із вшхатажв за липень 
або і попередні місяці, вплатн-
ти всі належвтості в тому дві, 
щоби опісля не варазнтнся на 
завішення в правах членства. 
Від серпня починаючи, поби-
рання.вкладок буде дальше в 
таких днях: кожної суботи від 
год. 10-2 попол. під тою самою 
Адресою. В разі потреба можна 
порозумітися із секретарем кож-
ного дня в год. від 1-3 телеф. 
Його тел.: СА 8-1041. — Управа 
відділу. 

ви першими відновили свою ді-
яльність українські ветерана І всі зібрані. 
під американською окупацією в І Увечері цього ж дня в залі 
Німеччині (постало аж 42 від-1 православної громади відбула? 
діли Союзу Українських Вето-1 ся урочиста академія на честь 
ранів), потім В Австрії, Франції. 
Бельгії, створено організацію в 
Англії ЦІ осередки створили 
спільний центр (Федерацію) під 
проводом командира ген. М. 
Омеляновича - Павленка, а піс-
ля його смертя ген. Ол. Удови-
чеика. На американському коя-
тиненті відношілн свою ДІЯЛЬ-
аість Укр. Стрілецька Громада 
й Союз Бувших Українських 
Вояків у Канаді та створено 
Об'єднання б. Вояків Українців 
у ЗДА. Таткож постали нові ве-
теранські організації учасників 
пізніших військопнх формацій. 
Тож категоричним наказом хви-
лі тепер в потреба створення 
союзу всіх українських ветеран-
ських організацій ва чужині, що 
був би об'єднуючим, репрезен-
татнвннм, керуючим центром, 
який, безперечно,, мав бн вели-
ке значення для української 
справи. 

творця і зверхнього провідника 
українського війська та Голова 
Української Держави Снмона 
Петлюри. Академію відкрив 
при переповненій залі коротким 
словом ген. Загродський, слідом 
за яким ген. Садовський виго-
лоснв палкий святочний рефе-
рат, у якому висвітлив внрі-
шальну ролю_ у нашому державѓ 
йому відродженню та чин ив-
летня духа нашої новітньої до-
би — Снмона Петлюри. 

У концертовій частині акаде-
міі взяли участь: — хор Вуко-. 
винського куреня (земляцька 
організація буковинців, членів 
5-ої станиці СВУВ), струнна ор-
кестра поруч. М. Золотникова, 
члена 7-ої станиці, та знаний 
1 любимий співак - баритон Ж. 
Сушко, якому прекрасно аком-
паніювала англійка п. Мекин 
таш. Усім виконавцям вале' 
жнться повне признання за ч у 

^ 

Книжка й еаоопио — 
найнеобхіднігиі рееі в ДОМІ 

культурної родини. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Об'єднанќа Украінпів в Амержці „САМОПОМГЧ", Відділ у 
Ню Иорку, повідомляє, що від дня ЗО. липня б.р. домівка 
Об'єднання находяться в новому приміщенні, а саме: в# Е. 
7. вул. у Њо Иорку. 

Годная прнйнять, як і дотепер, 4 8 год. що-дня. 

ФЕДЕРАЛЬНА КРЕДИТОВА КООПЕРАТИВА 
їм „САМОПОМІЧ1 

У НЮ ИОРКУ 
повідомляє, 
липня ц.р. перенеслася до 

Д О М У 
що з днем 20 

В Л А С Н О Г О 
68 Е. 7 вулиця у Ню Иорку 

І Години урядування: у вівторок і четвер 6—8 
веч. і в суботу 3—5 попол. 

w^r^f^l.NE^.^T"q' ,0'-q- tr- tr-t^^ 

Вже появилося в збільшеному форматі на 64 сто-
рінкя друге число 

„УКРАЇНСЬКОГО ГОСПОДАРНИКА" 
Науково-популярний квартальний з ділянки народ-

нього господарства України і всього світу. 
Адреса редакції: 

At Velychklveky, 92 So. Orange Ave., Newark 3, N. J. 
Адреса адміністрації: 

K. lakowliv-Cerkevych, 350 Grove St., Jersey City, N. J. 

ВЖЕ ВИЙШОВ З ДРУКУ 

‚ЛРАШСЬКИЙ ЛІКАР" 
Д-ра А. Т. Кібзея 

9 Нове доповнене і виправлене видання. Книжка 
охоплює всі недуги і подав способи їх лікування. 

„УКРАШСЬКИИ ШЌАР" В КОЖНІЙ 
УКРАЇНСЬКІЙ ХАТІ! 

Ц І Н А $6.00 
Замовлення з належитістю надсилати 

"S V О В О D А" 
81-83 Grand Street Jersey City З, N. J. 

ИОНГСТАВН, О. — Т-во їм. 
О. Васараб, відд. 348, повідом-
ляс своїх членів, що піврічні 
збори відбудуться в суботу, 24. 
липня, о год. 7. веч. в церков— 
ній залі при 526 W. Rayen Ave. 
Проситься всіх членів прибути 
на ці збори, бо є валені справи 
до полагодження. — М. Черні-
ѓа, предс; И. Стахура, кас; М. 
Періѓ, секр. 

Howard Reach 
6И кімн. дім, ввќів, підвал, ґа-
раж на 2 авта, 80x100. чуд. кра-
свнд, патіо, охоров. вікна, олив. 
огрівач, догідні комунікації. Ма-
лнй завдаток. Няасввв прийме 
мовгвдлс Тел. цілий тиждень. 
EN 2-4726. 

NEW DORP, a L 
З спальні, мешк. дільниця, па-
раф., Public 1 High school. Гараж, 
газове огрів., площа, овоч, де-
рева і кущі. Вл. склепів 1 кому-
нікацій. Чудовий дім за помір-
ковану ціну. 

ОО 1-5067 
93 АКРИ 

60 управноі, бетонова стайня, 
12 ко'рон, бетонове бовтало. 

$12,000 зі стратою. 
НАМР REAL ESTATE 

122 Main S t , rletmiyjtoo, N. J. 
FLetnldgtoa 731. 

LAmbcrtville 2-0809 tL 2. 

Чудова прибуткова вагода!!` 
Flatbush suburb. Bergen Beach 
v i e BTdyn, N. V. Чудовая! 12-
кіан. дім,' 4 лазігнчкн, вніс, під-
вал, нове ОЛНЗЃ огрішшня, бага-
то особлнвостйа. 12 площ. ПДна 
$26,000. Продається цілість або 

частинно. 
Власник Esplanade 7-6207 

Ju-15 Rm 830, fl W 42 St., NY. 

A U T O 
rjwwr 

Вступайте в клени 
У В ПОЮЗУі 

† 

119 АКР. ФАРМА, 119 акр. упр. 
землі, добра обора з 31 пере-

городамв, 2 "silos", обора для 
молод. худоба, курник, 48 шт. 
худоби, чек за молоко $7,000. 
Різнородва машинерія з 2 трак-
торамн. 11-кІмн. дім, лазнвчка, 
огрівач, коминок, дерев, підло-
гн. "Macadam4 дорога. Ціна 
$26,000. 
МОЛОЧНА ФАРМА, 317 акр., 

обора з 40 перегородами, "silo" 
верч. крннцця 160 от., 21 дійних 
корів, 2 трактори, різи, машн-
нерія. Гар. 7-кімн. дім, дазнвч-
ка, огрівач, „Macadam" дорога, 
шкі`л, автобус, пошта. 

BAONARDI REALTY 
210 Main Street Oneonta, N. Y. 

Телефон 2989 

Посмертні Згадки 
ТНМКО КУЗЕНЬКА, довхсогіт-
' ній член Вр. св. Арх. Миха-

їяа, відд. 213 УНС в ВаЛов, 
, П. Дж., помер 7. липня 1954 
. р. в 61. році ашття. ПОКІИІШЙ 

К лявся в с Долнпянн, пов. 
ігатші, Зал. Україна. Полн-

пгяв в смутку дружнну Ю-
стилу, 2 синів Ннхолу 1 Мн-
хайла 1 2 дочка Ашгу І Mapbo 
та 7 внуків. Похорон відбувся 
10. липня з похоронного заве-
деяяя на цвинтар в Тобона-
ко, н. дж. — в. и. п.: 

А. Васараб, секр. 

Cambria Heights — $16.900 
Cambria Hta. варіж. мур. дім, 6 
кімн., подв. гараж, вел. кімнати, 
кухня, прнбнрад. в підвалі, о-
воч. 1 з квітами город, бл. всіх 
шкіл, церков, 6 . особливостей, 
бл. укр. родння. автобус і саб-
вей на розЦ Bendix Wsh'. Mch. 
Westingbouse reFrijj. HO 5-1837 

tr-tr^rsr-^тпгігігчг 
ПЕРШОЯКІСШ 

УЖИВАНІ АВТА 
1954 Pontiac - Star Chief 

Hydro-Power Steering 
6: power Brakes, R: H; 
automatic Headlignt 
control, Loaded with 
extras, only used 
1000 miles $2950 

1952 P o n t i a c - 4 d o o r 
Chicftian, deluxe 
Rad; HTR. Sun 
Visor, W.W. Tires, 
Low mileage. A clean 
one owner car $1450 

1952 D o d g e 4 -dr . 
sedan, heater 
and defroster 
top condition 
fluid dr. $1195 

1949 P o n t i a c 4-dr.' 
6-cyl. sedan, 
RAH very 
good condition $ 695 

1951 Chevro le t 4-dr . 
deluxe sedan, 
radio, heater, 

Eower elide, 
)w mileage, 

many extras $ 975 
Багато більше до вибору. 

Ціни від $299 й більше 
Сплати до 36 місяців. 

AUTHORIZED PONTIAC 
DEALER 

FORTENBACH MOTORS 
11-15 Union Ave. Rutherford 

GEneva 8-6050 

Відкрито вечорами до 9 
в суботу до 4-ої. 

вдввдваавяаадажа 

МОЛОЧНА, ФАРМА 
в Sullivan" County 

28-кімн. дім. 88 .акрів, рівнина, 
модерні маѓлинв.-' Можна також 
доќўпита 1В0 акр. лісу. 

K0STER.4-PAPE 
187-10 Hillside A V A . Hotlis, N. Y. 

Olympia 8-6440-1 
CARTERET — Таверна, кухня 

їдальня 1-ий поверх; 10 умеб. 
кімнат 2-ий поверх; Дохідно ва 
rooming house. # л -
ТАКОЖ 2-род. дім, 4 гаражі, 

крамниця з М.СШК., macadam 
площа д о парќування, будинки 
в доскон. стані^бл`. іядустріяль-
вого центру, Тел. CArteret 1-5715 

# НА ПРОДАЖ ФАРМА О 

ВЕРНАРД ГУЛЬКА, член 271 
відд. У. Н. Союзу в Елмайрв, 
Н. И., помер 14. липня 1964 р. 
Покійннй родився 1916 р. в 
Елмайра, Н. И. Полишив в 
смутку батька, матір, дружн-
ну 1 2 дітей. Похорон відбув-
ся з дому жалобќ до костела 
ев. Ва—павўа 1 ва цвинтар св. 
Петра 1 Павла пря участн ро-
дянв, членів та знайомих. — 
В. BLIL! 

І. Чопко, секр. 

ял em —і 
ГАРНИЙ ДАРУНОК 

— для — 
дітей, молоді 1 старших. 
Найбільш початќий твір 

. L Франка 

ЛИС МИКИТА 
Прикрашений 110 внсокоми-
стецькими ілюстраціями, 12 
цілосторіпковнмн малюнками 
ва люксусовому папері та 

двохоліровою обкладинхою 
відомого мнстця 

Е. КОЗАКА, 
Шва $ 2 І 0 . 

Замовлення а моаі ордером 
слатн: 

S V O B O D A 
P.O. Box 346, jersey Сѓѓу З, N.J. 

НОВІ ДОМИ — CTTY ISLAND 
6 кімн., лазннчка, підвал, ґа-
раж, мур. 1 асбестов. шінглі, 
1 год. від Times Sq. Плавання, 
лодкування, рвболовля, школі', 
церкви, склепи. Телефонуйте 
або зайдіть: 

NYE REAL ESTATE 
284 City Island Ave., Bronx, N.Y. 

CI 8-1090 
Відтворено кожного дня. 

ЩАДІТЬ У ЛХГКИН 
С П О С І Б . . . 

ЌУ НУ Н'І'С СВОЇ ВОНДН 
ЧЕРЕЗ ПЕИРОЛ СЌИНІШ С ! 

КУРЯЧА ФАРМА 
ва 3,000 воснвх курей або 7,000 
broilers. 7-кімн. дім, лазннчка, 
всі удосконалення. 9 акр. чисто-
го поля, авт. джерело у всіх 
курниках, Гараж на 8 авта, шо-
па а багато бічних будинків 
Потік, криниця. Тепер є 2,000 
курей. О- Мліпегі, Pine Bush, NY 
Pine Bush 4-1877. 

J H O B H H B A ! 
Чудову віршоваяў казку 

EL ЗАБІЛИ 

Чарівна хустина 
— для Вавтвт діточва — 

можете виписати в „Свободи" 

" S V O B O D A " 
P.O. BOX 346, 

Jersey City З, N. J. 
і- _.-

ШКІЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ. -
Мово Рідня — Буквар-Чнтанка — X. Корнцький $2.00 
Нова пвчаткоаа ввкважа — І. Шхлянка І41.40 
УкраЬиа земля меЬс батьків — Ю. а р в й $1.28 

ухраіяомсоі нова _- О. Паиейхо $2.00 
— В. Романенчук $ J 6 

`џт М. Дольницький $1.60 
Украгвська чжтвлжа дав Ш-оІ хлясв 
IV Чжтанха — Матвіачука 

$1.00 
$ .75 

Замовлення враз 18 валежитістю слати ва адресу: 
" S V O B O D A " 

P. О. Box 346, Jersey City 3. N. J. 

Накладом Лидваващва „ЧЕРВОНА КАЛИНА" 
появилися спогади 

СО#П ТОВТЛЕВИЧ під ваг.: 
РІДНІ ГОСТІ 

про побут УСС і ЎТА иа Україні 
В книжечці також спогад д-ра Н. Гірняка про 

авторку цих спогадів. 
Ш ш KUM. Питайте по всіх кншарнах. 

Замовлення слати: 
-SVOBODA", P. О. Box 346, Jersey Ctty З, N. J. 

TAP3AH, ч. 8310. План ага ќж 

'IN A GE4MP НиМТ,'ЄкХ7Г ШвиЄР, 
'ТНЕ QUAERY NEVER ЄбСАРЕ .̂ ЙЕ 
ІЄ AIWAYZ CAUGHT АНІР WU0P.-

ЏМОЛ THE 0LACK ИЕАСНЕР ТНЕ Ю-
ЄЂЄТ, №ОТ MCPPPED ТО ТНЕ ШРЄК5 
AND ТНЕЎ UNLEA5HEP ТНЕ ІЌ№. 

'WWE VOU EVEC 6FEH TWO ІЮКІ9 
ЮІ(. A MAN?" АвКЕО ЕЙОТ.ТГ^ А 
GREAT THRILL.'— 'ЯІРП%Е,'TABMN 
GAiQ, ' УСНІ РОМТ С4ТСН НІЎЙ f' 

— Чи вн колинебудь бачи-
лн, як два леви вбивають лю-
дину?, — запитав Ерот. — 
Це глибоке зворушення. — 
Припускаю, — сказав Тарзан. 

— Чи ви його аяоМИ в̀? ( 
— Під час великих ловів, 

сміявся Ерот, — намічена 
жертва ніколи не втікав. Ті 
завжди зловлять і вбюта. 

Коли чорний дійшов до лі-

су, Ерот кивнув вартовим, і 

вони спустила левів. ' " " 

ТАИММ WAS Рі$еибТЕР?ІІЕ 
NEVER KIUEO fOQ PIEA5URE 
THEN A PLAN OCCURRED Ю 
WM. HE MIGHT YFT PERIVE 
PLEASURE ffjQM THE HUNT. 

Тарзан був злий. Він віхо-
ли ие вбивав для присмности. 
Тоді зродився в нього плян. 
Він ще може мати радість із 
ловів. - -

LUNCHEONETTE—CANDY 
Наріжний склеп. Рухлішії Ѓі биз-
н е с Добре для супружжя. Ви-
ряд. Власник мусить продати. 

Телеф. щоденн{і по 1 P.M. 
OLenmOre 15-5471 
або зайдіть до 

424 Nostrano AVê , B'klyn, N.Y. 
STATIONKRV STORE -

Досконале кувяо- з уваги на 
хворобу. Засноване понад ЗО р. 
Dry Stationery, паліроси і забав-
ки. Вагато товару, нове устатку-
вання. 7-кімн. апарт. Гараж, Z 
лазинчкн, вявайм.ка 13 p.. рент 
$200 міс. $70,000 , річ. прихід, 
продасться зі стретою. 

Lynbrook 9-9728.— 9-9745 

ЯКЩО ВИ ЗДЕСПЕРОВА-
Ш СИМПТОМАМИ АСТ-
МАТИЧНИМ К А Ш Л Е М 
ЧИ БРОНХІЯЛЬНИМ ЗА-
ПАЛЕННЯМ, ТО НЕ ПРО-
ПУСТІТЬ НАГОДИ ЦЕ 

ПРОЧИТАТИ 
Ось великі новини для терп-
дячих у звідомдеяяях про май-
же чудесну поміч ва такі с т ш -
томв: плаский віддих, почуття 
душення, спазматичний кашель 
під час задержкн флеГмв, зади-
хуваняя та Ишіі терпіння, що 
йдуть у парі в астматичним ка-
шлем та бронаідльввм аапалія-
иям. Цей чудешгай лік, званий 
PENNYL, творить чуда як від-
ісашлювальиа поміч в Цій CBTyvt 
а ції. Одна доза, як відомо, при-
посіѓп, полегшу}-Тепер цей лія 
доступний читачам цієї газета, 
які Можуть одержати пляшку, 
висилаючи звичайно цей вирі-
зоќ до OREGON'DRUG PRO-
DUCTS, Dept 38, Box 762, Peeks-
kffl, N. У. He треба висилати 
грошей. Вистарчать виписати 
друком докладно'Ваше'Ім'я і а-
дресу на зворотній стороні ко-
вертн. Зашіатіть поштареві $З і 
кошти пересклќи COD, по одер-
жаігні фляшкн. Колн Вам стане 
легше від поганих симптомів, 
Ви призяасте, шо це є найкра-
щий видаток, -акав Ви колнне-
будь зробили.. + # -

„МІЗАР" -
ВОРОГ `" 

РЕВМАТИЗМУ 
Випробуваний серед-
них проти ревматвз-
му ft перестуди. До-
пояаѓав при болях а 
руках,, ногах 1 в кри-
жах. Усі ці ведўѓи 

зникають після вжиття „ Ш З А -
РУ". Великий слоїк коштўе $7.00, 
Належнтість посядайте разом а 
замовленням па адресу: 

JOSEPH gOROKOWSKI 
900 N. Taylor Aye., Oak Park, QL 

Tel.: V!Ua?e 8-3111 

UtwynULytwyii 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

С)бслуга ELTapa і Чесна 
Oar Services.Are Available 
Anywhere m New Jersey 

64)1 SPRINGFIELD AVENUE 
IRVTNGTON, N. J. 

NEWARK, N. J. 
ESaei-5-5555 

ІВАН БУНЬКО 
У К Р . П О Г Р І Б Н І Ї 

Обслуга чесав 1 аайцмава 
ЦШЖ ПРЖОТУПШ. 

J O H N - B U N K O 

. a EnibalnMf 
437 EAST. ІЊ STREET 

New York City 
REASONABLE PRICES 

Telephone: ORamercy 7-7661. 
^ ^ a = a f і їм і м _ 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕВНМК 
Заннмаеться похорояажв 

В BRONX, BROOKLYN, NEW 
YORK І ОКОЛИЦЯ 

Контрх)льювана` темпера-
тура. Модеряв каплиив 

до ужитку даром. 

P E T E R J A R E M A 
129 EAST 7th STREET, 

NEW YORK. N. T. 
Tel: ORcfaard 4-2568 

Nt -


